ANVÄDNING AV GLAS I
KONTORSBYGGNADER
Fokus på energi- och koldioxidutsläpp

USE OF GLASS IN OFFICE BUILDINGS
NADER FARHAT
MOHAMMADKARIM MOUCHO

EXAMENSARBETE 2017
Byggnadsteknik

Postadress:
Box 1026
551 11 Jönköping

Besöksadress:
Gjuterigatan 5

Telefon:
036-10 10 00 (vx)

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom
Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.
Examinator: Hamid Movaffaghi
Handledare:

Kjell Nero

Omfattning:

15 hp

Datum:

2017-06-06

Abstract

Abstract
Purpose: To investigate the effects of replacing major parts of facades in office
buildings with glass, focusing on the energy use and the carbon dioxide emissions
Method: Qualitative semi- structured interviews, literature studies and document
analysis.
Findings: An office building was studied with regard to the specific energy use and
carbon dioxide emissions. The glass area and façade area were calculated for the
existing building. Then the glass area was expanded from 30 % to 50% and 70%
respectively. The result showed that an increase from 30% to 50% decreased the
specific energy use for all four energy calculations carried out in Gothenburg, Lund,
Stockholm and Umeå. On the other hand, the specific energy use for all cases increased
when expanding the glass area from 50% to 70%. When analyzing carbon dioxide
emissions, it was found that the carbon dioxide content always reduced as a result of
the increasing glass area.
Implications: The report clearly shows that there is a problem regarding energy
consumption and carbon dioxide emissions today. Building rules and advice should be
followed by the construction industry in order to achieve the goals set by the EU. The
study shows that there is a clear connection between carbon dioxide emissions and the
increase in the glass area, however, this connection was lacking for the energy use.
Limitations: The work is limited to investigating an office building with concrete
frames located in Gothenburg, Stockholm, Lund and Umeå. The architectural
perspective of the glass is not considered and therefore it does not influence the
selection nor does placement of the glass portions, the glass have no bearing attributes.
Keywords: Glass facades, life cycle analyzes, energy analyzes.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Att undersöka effekterna vid ersättning av större delar av fasader i
kontorsbyggnader med glas, där fokus ligger på energianvändning samt
koldioxidutsläpp.
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer, litteraturstudier och dokumentanalys.
Resultat: En kontorsbyggnad studerades med hänsyn till den specifika
energianvändningen och koldioxidutsläppen. Glasarean och fasadarea beräknades för
den befintliga byggnaden. Sedan utökades glasarean i fasaden från 30 % till 50
respektive 70 %. Resultatet visade att en ökning från 30 % till 50 % minskade den
specifika energianvändningen för samtliga fyra energiberäkningar som utfördes i
Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå. Däremot ökade den specifika
energianvändningen för samtliga fall vid en ökning från 50 % till 70 %. Vid analysering
av koldioxidutsläppen fick man fram att koldioxidhalten alltid minskade vid ökning av
glasarea.
Konsekvenser: Rapporten visar tydligt att det finns ett problem gällande
energiförbrukning och koldioxidutsläpp idag. Byggregler och råd ska följas utav
byggbranschen för att uppnå målen som EU har satt upp. Studien visar att det finns ett
tydligt samband mellan koldioxidutsläppen och ökningen av glasarean dock saknades
detta samband för energianvändningen.
Begränsningar: Arbetet begränsas till att undersöka en kontorsbyggnad med
betongstomme belägen i Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå. Glasets arkitektoniska
perspektiv behandlas inte och påverkar därav inte val eller placering av glaspartier,
glaset har inte några bärande egenskaper.
Nyckelord: Glasfasader, livscykelanalyser, energianalyser.
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Inledning

Rapporten redovisar examensarbetet som är det sista examinerade momentet i
högskoleutbildningen i byggnadsteknik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Kursen
omfattar 15 högskolepoäng.
Examensarbetet har utförts i samarbete med Skanska Sverige AB i Skövde. Det har
analyserat effekterna av energianvändningen och koldioxidutsläppen vid ökad
användning av glas i fasader för kontorsbyggnader.

1.1 Bakgrund
Glas är ett material med många positiva egenskaper som är uppfyllande på många sätt.
Det har till exempel förmågan att släppa in dagsljus, ger en utsikt, samtidigt skyddar
glaset även mot vind, väder och för buller. Glas används vid nybyggnation främst för
att täcka fönsterbehovet men även för individens trivsel och välmående (Boverket,
2012). Ett dilemma som uppstår är dock att produktionskostnaden ökar vid en ökad
andel glas i fasader (Blomsterberg, 2008).

1.2 Problembeskrivning
EU har satt upp mål för att spara energi och minska koldioxidutsläppen (𝐶𝐶𝐶𝐶2-utsläpp).
Deras övergripande klimatmål är att försöka hindra den globala uppvärmningens
snabba utveckling (Sveriges Riksdag, 2016).
I nuläget står byggsektorn i Sverige för hela 40 % av den totala energianvändningen.
För att komma närmare FN:s hållbarhetsmål och Sveriges miljömål krävs det en
minskad energianvändning. Fram till 2020 kommer i dagsläget 18 län inte nå
miljökvalitetsmålen. Västra Götaland är nära att nå miljökvalitetsmålen för
”Grundvatten av god kvalitet” men inte miljökvalitetsmålet för ”Frisk luft”.
Minskningen av koldioxidutsläppen skulle innebära ett steg närmre Sveriges miljömål
”Frisk luft” (Naturvårdsverket, 2016) Se bilaga 1.
EU har påverkat befintliga byggregler genom inrättandet av direktiv för ny-och
ombyggnation. Det nya direktivet från EU är att ny och ombyggnation av bostäder skall
ligga nära noll i energiförbrukning. Detta innebär att bostäder nästan är självförsörjande
när det kommer till energibehovet (Göransson et al., 2013).
Att använda sig av en energieffektiv fasad är essentiell för att kunna minska
koldioxidutsläppen under driftsfasen för byggnaden (Ihara , Gustavsen & Jelle, 2015).
Olika fasadmaterial spelar en stor roll för byggnadens totala energiförbrukning samt
koldioxidutsläpp. Fasaden har en inverkan på energiförbrukningen under byggnadens
livscykel och bidrar därför till byggnadens koldioxidutsläpp (Taborianski & Prado,
2012). Detta tas även upp i Ihara, Gustavsen, & Jelles (2015) rapport. Högpresterande
glas som exempelvis låg-e glas, energiglas eller värmereflekterande glas resulterar i en
bättre termisk balans vilket i sin tur resulterar i ett förhindrande av oönskade
värmeförluster. Dock begränsas detta till vart byggnaden är lokaliserad geografiskt
(Kim, 2011).
För att uppnå de hårda kraven som EU satt upp gällande koldioxidutsläpp är det därför
grundläggande att materialvalet har ett lågt 𝐶𝐶𝐶𝐶2-utsläpp, redan från produktionsfasen.
Det är sedan tidigare känt att en byggnads totala klimatpåverkan kan stå för 50 % eller
mer av koldioxidutsläppen redan från produktionsfasen (Liljenström, 2014) I en rapport
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från Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), redovisas det att klimatbelastningen är lika
stor i byggprocessen som vid drift av en byggnad under 50 år (Sveriges byggindustrier,
2014).
Vid en jämförelse av olika materialval för kontorsbyggnader visade det sig att ca 725kg
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekvivalenter släpps ut i luften per ton tillverkad betong, det vill säga 1812 kg/m3
(Svensk Betong 2013). Yang (2017) skriver även att 𝐶𝐶𝐶𝐶2-utsläppet för betong med
hållfasthetsklass 52.5 Mpa frigör 701,94 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekvivalenter det vill säga 1684 kg
𝐶𝐶𝐶𝐶2/m3 i luften. Däremot släpper glasmaterial som exempelvis planglas, härdat
säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas enbart 334, 465 respektive 678 kg/m3 under
produktionsfasen. (Beräkningar för glasmaterial som är 8 mm tjocka). (Environmental
Product Declaration, 2012). Detta framvisar att materialframställningen påverkar
miljön med olika mycket 𝐶𝐶𝐶𝐶2 -utsläpp, vilket kan komma att vara en grundläggande
orsak till materialval.
För denna studie undersöks effekterna för kontorsbyggnader. Valet för
kontorsbyggnader bestämdes i samband med att en fallstudie i form av en
kontorsbyggnad erhölls.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med examensarbetet är att undersöka effekterna av att ersätta större delar av
fasader i kontorsbyggnader med glas med fokus på både energianvändning och
koldioxidutsläpp.
1. Hur påverkas energianvändningen för byggnaden om glasmaterial utgör en
större del av fasaden?
2. Hur påverkas koldioxidutsläppshalten för byggnaden ur en helhet om
glasmaterial utgör en större del av fasaden?
3. Vad är en multikriterieanalys och hur kan den utföras då både
energianvändningen och koldioxidutsläppshalten tas hänsyn till?

1.4 Avgränsningar
Iden om att öka användningen av glas i fasaden väckte intresset hos företaget Skanska
hus väst, vilket ökat intresset för fortsatta undersökningar inom området. Glasets
arkitektoniska perspektiv behandlas inte och påverkar därav inte val eller placering av
glaspartier. Detta innebär att lösningar för tätning mellan material inte behandlas
separat i denna rapport. I rapporten antas glaset som ett stomkompletterande material,
vilket innebär att glaset inte förväntas ha några bärande egenskaper. Vid utförandet av
analyserna har hänsyn enbart tagits till platta på mark, bjälklag, fasad, tak samt den
bärande konstruktionen. Resterande byggnadsdelar som exempelvis invändiga icke
bärande väggar har begränsats från att vara med i analysen med tanke på att inga
ändringar har gjorts invändigt. Denna rapport behandlar både energikonsumtion och
koldioxidutsläpp, det är därför relevant att utföra en MKA. Detta har avgränsats och
istället har teorier behandlats om hur en MKA kan utföras.
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1.5 Disposition
Det första kapitlet innefattar en presentation av bakgrund, problembeskrivning, mål,
avgränsningar, samt tillkommande frågeställningar som behandlas i detta
examensarbete.
Det andra kapitlet presenterar metod och genomförande, samt en tillkommande
motivering till de valda underlag som arbetet grundar sig på. I följande fall tillämpas
dokumentanalys, litteraturstudier samt intervjuer.
Det tredje kapitlet presenterar en vetenskaplig analys för frågeställningarna som finns i
det första kapitlet, här presenteras även det teoretiska ramverket som understödjer
resultatet och analysen i examensarbetet.
Det fjärde kapitlet presenterar empirin kombinerade av insamlingsmaterialet för
examensarbetet, vilket i detta avseende är energianalyser, livscykelanalyser,
litteraturstudier samt intervjuer.
Det femte kapitlet presenterar en analys med ett tillhörande resultat.
Det sjätte kapitlet presenterar diskussion och slutsatser samt rekommendationer
gällande slutsatserna. Förslag till vidare forskning ges även i slutet av kapitlet.
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Kapitlet ger en beskrivning av rapportens arbetsgång och genomförande. Dessutom
redovisar rapporten relevanta undersökningsmetoder för datainsamling, som till
exempel intervjuer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultatens trovärdighet
baserat på bland annat metodvalen.

2.1 Undersökningsstrategi
Detta examensarbete har utförts genom en kvalitativ och kvantitativ studie. Målet med
examensarbetet är att undersöka om en ökad mängd av glasmaterial i fasader är
gynnsam med fokus på energi och koldioxidutsläpp. Därav ansågs det vara relevant att
utföra en fallstudie med en semistrukturerad intervjuform (Blomqvist & Hallin, 2014).
Kontorsbyggnaden har studerats i dokumentanalysen, som är en metod inom
undersökningsstrategin fallstudie. Analyserna har begränsats till att undersöka en och
samma kontorsbyggnad med betongstomme belägen i Göteborg. Därefter analyserades
utfallet då kontorsbyggnaden vart belägen i Stockholm, Lund och Umeå. En fallstudie
skall undersöka ett litet delområde som i sin tur sedan förs in i en större kontext, med
syftet att relateras till denne. En av fördelarna med att använda sig av en fallstudie är
att det ger ett sammanfattande intryck av området som undersöks (Ejvegård, 2009).

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Detta avsnitt beskriver hur frågeställningarna har kopplats samman med de valda
metoderna för datainsamling. Frågeställningarna har besvarats med specifika metoder
såsom fallstudier och intervjuer. Utöver detta har även energi- och livscykelanalyser
studerats, som är en del av dokumentanalysen.
Hur påverkas energianvändningen för byggnaden om glasmaterial utgör en större
del av fasaden?
Denna frågeställning har besvarats med hjälp av en fallstudie där egna beräkningar på
energianvändningen av kontorsbyggnaden utförts. Frågeställningen har även att
besvarats med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalys och intervjuer.
Hur påverkas koldioxidutsläppshalten för byggnaden ur en helhet om
glasmaterial utgör en större del av fasaden?
Den andra frågeställningen har besvarats med hjälp av livscykelanalyser som är en del
av dokumentanalysen. Där fokus ligger på koldioxidutsläppet. Frågeställningen har
även besvarats med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalys och intervjuer.
Vad är en multikriterieanalys och hur kan den utföras då både
energianvändningen och koldioxidutsläppshalten tas hänsyn till?
Den tredje frågeställningen besvarades med hjälp av att studera litteraturstudier om vad
en MKA är, samt vad som är väsentligt vid utförandet av en MKA.

2.3 Valda metoder för datainsamling
Den huvudsakliga datainsamlingen för studien bestod främst av litteraturstudier och
dokumentanalys, dessa utfördes som underlag till den kvantitativa fallstudien där egna
beräkningar utfördes. För den kvalitativa studien utfördes intervjuer som en
undersökningsmetod.
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2.3.1 Intervjumetodik
Intervjumetodiken tillämpades för att få reda på vilka digitala verktyg (för energi och
livscykelanalyser) som anses vara trovärdiga, men även för att få reda på vilka fel som
kan förekomma vid användningen av digitala verktyg. Intervjuerna gav dessutom
underlag för resultatet.
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, detta eftersom fokus låg på få
frågor med en möjlighet till följdfrågor samt vidare diskussion. Med hjälp av den
semistrukturerade intervjuformen undveks även ledande frågor samt korta och koncisa
svar (Blomqvist & Hallin, 2014). Personliga intervjuer efterfrågades, men detta var
inte möjligt, vilket resulterade i att respondenterna intervjuades via telefon. Alla
intervjuer spelades in för vidareanalys och sammanställning.
2.3.2 Litteraturstudie
Litteraturstudier utfördes med kritisk granskning eftersom det är väsentligt att
informationen i litteraturen är tillförlitlig (Patel & Davidsson, 2011). Under arbetets
gång lades stor fokus på att använda källor som var så nya som möjligt, det vill säga
2011 och framåt.
2.3.3 Dokumentanalys
Dokumentanalyser underlättar, när det kommer till att fördjupa sig inom ett område.
Fördjupningen skiljer sig från litteraturstudien eftersom att det sker utifrån en annan
synvinkel (Blomqvist & Hallin, 2014). Vad som gör en dokumentanalys trovärdig är
att den inte framtas för att påverka någons åsikt (Bell, 2006).

2.4 Arbetsgång
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för att erhålla en ökad förståelse om ämnet och
litteraturstudien utfördes även kontinuerligt under hela arbetsgången. De vetenskapliga
artiklarna som tillämpades för studien erhölls främst från databaserna ScienceDirect
och Scopus. Sökord som har använts är följande: Glasfasader, livscykelanalyser,
energianalyser.
Sammanlagt utfördes tre intervjuer med personer ifrån olika företag, personernas roller
var miljökonsult, säljare samt projektansvarig. Här utnyttjades användandet av få
kvalitativa intervjufrågor baserade på examensarbetets syfte och mål. De få kvalitativa
frågorna gav svar som implicerade i att det uppkom nya frågor under intervjun, vilket
berodde på den semistrukturerade metoden som tillämpades. Intervjuerna som utfördes
spelades in för att öka trovärdigheten och samtidigt kunna koncentrera sig på intervjun
medan den pågick. Utöver den ökade validitet och reliabilitet för intervjun, framträdde
även en möjlighet till att åter lyssna på intervjuerna för att vidare analysera och
säkerställa att inget glömts bort.
Dokumentanalyser utfördes för att samla in sekundärdata. Dokumentanalyserna ledde
till analys av tidigare utförda energianalyser för fallstudien samt tidigare utförda
livscykelanalyser. Utöver detta analyserades även indata för energianalysen som
därefter utnyttjades vid egna beräkningar. Utförandet av fallstudien inleddes med en
dokumentanalys på en tidigare utförd energianalys samt tidigare utförda
livscykelanalyser på andra projekt. Fallstudien utfördes på en kontorsbyggnad, med
betongstomme, belägen i Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå där påverkandet av en
ökad mängd glasmaterial i fasaden studerades. Beräkningarna påbörjades med att räkna
fram mängden glas i nuläget för att sedan öka mängden. Därefter utfördes tre olika
5
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energianalyser och tre olika LCA för den varierande glasmängden med programvarorna
BV2 och One Click LCA. Indata vid utförandet av analyserna erhålls ifrån GICON.

2.5 Trovärdighet
En av de viktiga aspekterna i en rapport är trovärdigheten av källor, datainsamling och
resultat. För att dessa skall anses trovärdiga är det ett krav att datainsamlingen för
examensarbetet har genomförts på ett korrekt sätt. Detta för att examensarbetet skall få
hög validitet, där det som mäts är relevant (Ejvegård, 2009) och reliabilitet,
tillförligheten hos den metod som är vald att mäta med (Elfving & Liljequist, 2015).
De valda referenserna har hämtats från databaserna Scopus och Science Direct.
Resterande referenser är utav vetenskaplig karaktär och har hämtats från hemsidor som
är relevanta för studien.
Intervjuerna genomfördes för att framkalla en diskussion med respondenterna, vilket
även kallas en semistrukturerad intervjuform. För en ökad reliabilitet behövs någon
form av dokumentation som utförs på korrekt sätt. Därför har alla intervjuer som
genomförts spelats in med godkännande från respondenterna (Blomqvist & Hallin,
2014). Underlaget skickades till korrespondenterna för genomläsning.
Utöver intervjuerna utfördes även livscykel- och energianalyser. För att det uppnådda
resultatet, från livscykelanalysen, skall beaktas som trovärdigt så har en uppfattning om
osäkerheterna som kan uppkomma vid utförandet av en LCA beskrivits. Osäkerheterna
har bland annat varit: felaktig indata, olika beräkningsmetoder, val av den funktionella
enhetens systemgränser och allokeringar. För att försäkra sig om att resultatet från LCA
är trovärdigt kan det även vara väsentligt med en kritisk granskning. (SLU, 2016)
Energianalyserna som genomförts är utförda på så sätt att det har tagits hänsyn till det
väsentliga i beräkningarna. Värdena som använts för energianalyserna har samlats in
från trovärdiga källor, samt är refererade till i mån om ett trovärdigt resultat i slutskedet.
Den indata som användes vid energiberäkningarna är tagen ur GICONS
energiberäkning, detta för att erhålla ett trovärdigt resultat.
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I det här kapitlet framkommer en vetenskaplig grund och förklaringsansats till
problembeskrivningen. Det framkommer även teorier/källor som är relevanta för att
besvara frågeställningar samt uppnå målet med arbetet.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
I detta avsnitt beskrivs hur frågeställningar är kopplade till teorin som är vald att
användas.
Hur påverkas energianvändningen för byggnaden om glasmaterial utgör en större
del av fasaden?
Den första frågeställningen bearbetar energianvändningen av byggnaden. Här har det
studeras teorier beträffande energiprinciper samt energianvändning som det tekniska
systemet skall ta hänsyn till i byggnader. Då en energianalys används för att besvara
frågeställningen har det även studerats teorier om hur energianalyser utförs samt vad
som är viktigt vid en sådan analys.
Hur påverkas koldioxidutsläppshalten för byggnaden ur en helhet om
glasmaterial utgör en större del av fasaden?
Den andra frågeställningen bearbetar miljöaspekter vid olika materialval i byggnaden.
Här har det studerats teorier beträffande materialens miljöpåverkan med fokus på
koldioxidutsläpp. Detta har gjorts i mån om att se vilket material som har minst
miljöpåverkan. Utöver detta har det även studerats teorier om LCA.
Vad är en multikriterieanalys och hur kan den utföras då både
energianvändningen och koldioxidutsläppshalten tas hänsyn till?
För den tredje frågeställningen har teorier om multikriterieanalyser (MKA) samt teorier
gällande tillvägagagångssättet vid utförandet av en MKA studerats.

3.2 Energianalys
Detta avsnitt behandlar energianalyser som är erforderliga att utföra för att kunna ta
reda på en byggnads specifika energianvändning. I byggreglerna som framkommer av
BBR ställs ett generellt krav som går ut på att en byggnad inte får utnyttja mer än en
viss mängd kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m², år). Kravet på en
byggnads specifika energianvändning varierar beroende på vilken typ av byggnad det
är, exempelvis om det är en bostad eller lokal, vart den är belägen geografiskt samt
vilken typ av uppvärmning som används. Den specifika energianvändningen beräknas
enligt nedan (Boverket, 2012).
Byggnadens specifika energianvändning= + Energi för uppvärmning
+ Energi för komfortkyla
+ Energi för tappvarmvatten
+ Byggnadens fastighetsenergi
- Interna värmetillskott (värme från
personer, hushållsenergi, sol, tappvarmvatten
etc.)
- Solenergi från solfångare och solceller
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För att beräkna fram den specifika energianvändningen så sammanställs energierna från
beräkningarna och delas därefter med Atemp(Boverket, 2012). Atemp är den invändiga
arean för vindsplan, källarplan och våningsplan som värms upp till mer än 10ºC
(Boverket, 2014). Hushållsenergi eller verksamhetsenergi utgår från beräkningarna i
byggnadens energianvändning.
I figur 1 presenteras en normal energiförlust.

Figur 1. Energimyndigheten, 2017. Illustrations av energiförlusterna i ett hus
3.2.1 Tillämpning av energianalyser
En energianalys är viktig att utföra för att fastställa om byggnaden uppfyller de olika
kraven som ställs. För att se om byggnaden uppfyller dessa krav kan det därför vara
fördelaktigt att utföra energianalysen tidigt i processen, då möjligheterna till att påverka
resultatet är som störst. Utöver resultatet ligger även möjligheterna till att påverka
projektkostnaderna tidigt i skedet (Nordstrand, 2008).
Dock förekommer det motsägelser om att energianalyser skall utföras tidigt i processen
eftersom resultatet som erhålls är missledande. Förutom detta ges det även felaktiga
beslut om hur designprocessen skall fortsätta, vilket kan resultera i en drastisk
förändring av resultatet i analysen. Detta på grund av att flera designbeslut som är
kritiska för byggnadens energiprestanda inte utförs förens design processen eller till
och i ett senare skede. Beslut om exempelvis glastyper, belysning och
dagsljuskontroller (Bazjanac et al.,2011).
3.2.2 Energiberäkningsprogram
Energiberäkningarna utfördes med det digitala verktyget BV2. BV2, Byggnadens
värmebalans i varaktighetsdiagram, är ett energiberäkningsprogram som används för
att beräkna fram en byggnads behov av värme-, kyl- och elenergi. Med hjälp av BV2
kan energianvändningen beräknas fram för alla typer av byggnader med olika typer av
värmeproduktion och klimathållningssystem. Programmet är anpassat till både nya
BBR samt de olika kraven som finns för energideklarering av byggnader (BV2, 2016).

3.3 Livscykelanalys
LCA är ett verktyg som är internationellt accepterat, när det kommer till bedömning av
miljöpåverkan av en produkt. Eftersom forskningen inte specificerar några riktlinjer för
att tolka en LCA, möjliggörs inte en exakt teknik för att framräkna miljöpåverkan
(Dossche, Boel & Corte, 2017). Utöver presentationen av miljöpåverkan redovisas
även vad som krävs för att minska denna (SLU 2016).
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LCA verktyget analyserar miljöprestandan under hela livscykeln för produkter eller
processer inklusive utvinning av råmaterial, tillverkning, användning, återvinning samt
avfallshantering. Därav sägs det att LCA är en ’’vaggan till graven’’ princip när det
handlar om analyser av miljöpåverkan (Cabeza, Rincón, Vilariño, Pérez, & Castell,
2014).
Eftersom att LCA metoden mäter en produkts miljöpåverkan från början till slut blir
verktyget bra när olika produkter ska jämföras ur ett helhetsperspektiv. Verktyget visar
även vart den största miljöpåverkan uppkommer i produktionskedjan. Repetering av
moment kan behövas vid utförandet av LCA- processen. Genom att alltid vara
uppmärksam på dessa ändringar framkommer en allt närmre modellering. Två olika
studier av samma produkt kan framvisa olika resultat, eftersom att resultatet beror på
både metodiken vid utförandet, samt vilka avgränsningar och antaganden som är gjorda.
Vid flertalet tillfällen görs en livscykelanalys för enbart en del av produktionskedjan
(Greppa näringen, 2011).
3.3.1 Struktur
Utförandet av en LCA studie kan vara ansträngande då undersökningar behövs för att
forska och analysera information om miljön. LCA studerar hela produktsystemet vilket
förebygger suboptimeringar som annars hade fått utföras då fokus ligger enstaka
processer (Baumann & Tillman, 2004).Nedan presenteras fyra faser, som ska tillämpas
för att utföra en LCA, där förhållandet mellan stegen är iterativt, dessa presenteras även
i figur 2.
•

•
•

Definition av mål och omfattning
– Funktionell enhet
– Systemgränser och allokering
Inventeringsanalys
Miljöpåverkansbedömning
– Kategori påverkan

•

Tolkning
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Figur 2. Baumann & Tillman, 2004. Livscykelanalysmodell där pilarna visa hur
energin flödar. LCA- proceduren visar sedan hur ordningen för utförandet ser ut,
förekomsten av upprepningar framvisas av de streckade pilarna. Boxarna i modellen
utgör fysikaliska processer.
3.3.2 Definition av mål och omfattning
Produkten som ska studeras bestämmer syftet med att utföra studien. Ifrån ISO 14040
(1997) anges det hur tillämpningen sker samt vem som skall ta del av resultaten vid
genomförandet (Baumann & Tillman, 2004).
3.3.2.1
Funktionell enhet
Syftet med den funktionella enheten är att bilda en referensenhet för in-och utdata. Den
ska vara tydlig bestämd. In-och utdata beräknas sedan när flödena har relaterats till den
funktionella enheten (Träguiden, 2003).
3.3.2.2
Systemgränser och allokering
Systemgränser presenterar hur den avsedda studien ska begränsas, det handla om tidoch geografiska aspekter av resursflöden vid observation. Vanligtvis studeras flöden
från utvinningen av råvarorna tills de inte längre används av individer. Det blir en
oändlig process om inga begränsningar görs, de riktlinjer som görs kallas ’’cut-off
criteria’’ som visas när flöden inte studeras längre (SLU 2016). När systemgränser ska
dras är det betydelsefullt att följa tumregeln som säger att de processer som har en
inverkan över 2 % på resultatet skall medräknas (Träguiden, 2003).
Allokering presenterar ett begrepp i samband med LCA om uppdelningen av
miljöeffekter mellan produktframställningen i samma process. Fördelningen kan vara
mellan en huvudprodukt och biprodukter, men det kan även vara fördelningen mellan
huvudprodukter. Fördelningen kan antigen vara baserad på det ekonomiska värdet eller
den fysiska ställningen, det vill säga, utifrån massan eller innehållet av energi (Greppa
näringen, 2011).
3.3.3 Inventeringsanalys
Här skall ett modellsystem byggas i enlighet med kraven från LCA- procedurens första
steg enligt figur 2. Systemmodellen består i sin tur av tekniska system där vissa gränser
förekommer. Informationen som åstadkommits är inte fullständig eftersom endast
miljömässiga flöden betraktas, vilket mer eller mindre bara är en del av utsläppen som
anses vara skadliga (Baumann & Tillman, 2004).
Vid utförandet av analysen kan ändringar påtvingas på de fastsatta systemgränserna på
grund av att det förekommer brist på data. Vid det här laget kallas resultatet för
livscykelinventering (LCI), vilket är en stor uppställning med in och ut data för
systemet. Här gäller det att data tolkas försiktigt eftersom data inte baseras på en
miljöpåverkansbeskrivning, mer om detta presenteras i (figur 3) (Träguiden, 2003).
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Figur 3. Träguiden, 2003. Enhetsprocesser i ett processträd.
3.3.4 Miljöpåverkansbedömning
Miljpåverkansbedömning görs vid den tredje fasen i livscykelanalysen och benämns
Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Här värderas värden från
Livscykelinventeringen (LCI) i systemet för att begripa den rimliga miljöpåverkan
(Träguiden, 2003). Syftet med att utföra LCIA är att transformera
inventeringsresultaten till mer betydelsefull information om hur miljön påverkas istället
för att enbart framvisa data om mängden utsläpp och resursanvändning. LCIA är en
stegvis aggregering av inventeringsresultatet, i figur 4 redovisas denna aggregering.
(Baumann & Tillman, 2004).

Figur 4. Baumann & Tillman, 2004. Exempel på hur den stegvisa aggregeringen kan
se ut från LCA informationen.
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3.3.4.1
Kategori påverkan
Kategoriindikatorer skall väljas med hänsyn tagen till definition av mål och omfattning.
Detta är första steget vid utförandet av en LCIA, (tabell 1) presenterar de olika
kategoriindikatorerna och miljöpåverkanskategorierna (Träguiden, 2003).
Tabell 1. Träguiden, 2003. Figuren visar miljöpåverkanskategorier samt
kategoriindikatorer.

3.3.5 Tolkning
Tolkningen är den slutliga fasen i LCA där resultatet sammanfattas och samtalas för att
komma fram till slutsatsen. Andra metoder kan användas för att tolka resultatet
nämligen inventeringsanalys (LCI). Denna metod liknar LCA-studien, men här utesluts
LCIA-fasen (international standard 2006).
3.3.6 LCA-beräkningsprogram
Vid utförandet av livscykelanalyserna användes det digitala verktyget One Click LCA.
One Click LCA är ett miljödesignsverktyg som används för att få fram en LCA för en
byggnad. Programmet är ett molnbaserat hållbarhetsprogram som bygger på färdiga
EPDer som finns lagrade. En EPD är ett dokument som ger transparent information om
produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det webbaserade programmet
bygger på att användaren skall kunna importera befintlig data från en BIM-modell eller
Excel-fil och på så sätt kunna slutföra en LCA på några minuter (One Click LCA, 2015).

3.4 Multikriterieanalys
Multikriterieanalys, MKA, är ett välordnat angreppsätt där diverse alternativ
karakteriseras efter hur väl de uppfyller ett eller flera önskade syften. De syften som är
upplagda beskrivs med ett antal kriterier som avgränsas i analysen. Vartenda kriterium
bedöms var för sig på ett passande sätt och därpå vägs de ingående kriterierna samman
till en sammanförd bedömning. Med hjälp av denna metod erhålls en bedömning om
hur väl syftena uppfylls för varje alternativ och därefter kan ett passande alternativ
igenkännas. För vissa MKA-metoder är det primära målet att identifiera det mest
gynnsamma alternativet medan för andra handlar det om att ranka alternativen efter hur
gynnsamma de är (Back et al., 2009).
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MKA appliceras på invecklade problem där det är ett måste att flera olika aspekter vägs
samman. Dock skall en MKA inte ses som en genväg, eller en mer simpel teknik för
oerfarna för att lösa de invecklade problemen. Användningen av MKA-metoder kan
under de angelägnaste förhållanden vara mer krävande av både erfarenhet och träning
än användningen av kostnadsanalyser (Dodgson et al. 2009). Problemet som MKA
appliceras på är oftast som tidigare nämnt invecklat, på grund av detta behöver
problemet brytas ner till en hanterbar nivå, som resulterar i att ett antal kriterier bedöms
enskilt för varje alternativ. För vissa av MKA-metoderna är det ett krav att kriterierna
skall vara oberoende av varandra. Om kriterierna är beroende av varandra kan det
resultera i att vissa delar av analysen får en större relevans än vad de egentligen har då
en dubbelräkning uppstår. Det är därför essentiellt att de kriterier som ingår i en MKA
utses och bestäms med eftertanke (Back et al. 2009).
3.4.1 MKA-metoder
En MKA kan utföras på flera olika sätt då det finns flera olika metoder, och har alla
olika grad av komplexitet.
Exempel på MKA-metoder:
•
•
•
•
•

Multi-attributmetoder (multi-attribute utility methods)
Linjära additiva metoder (linear additive methods)
Analytisk hierarkisk process (analytical hierarchy process, AHP)
Utsorteringsmetoder (outranking)
Icke-kompensationsmetoder (non-compensatory methods)

Nedanför detta stycke beskriv de olika MKA-metoderna översiktligt (Back et al. 2009).
3.4.1.1
Multi-attributmetoder
Under 1940- till 1950-talen utvecklades den första teorin för multi-attribute utility men
först då Keeney & Raiffa, 1976 utgav sin bok med titeln ”Decisions with multiple
objectives”, som praktiska metoder för tillämpning uppkom. Boken beskriver en
tillämpbar metodik och metodiken omfattas av tre byggstenar:
1. En prestandamatris.
2. Tillvägagångssätt för att bestämma om de kriterier som används i metoden är
oberoende av varandra eller inte.
3. Metoder för att beskatta variablerna i en matematisk funktion. Metoderna kan
därefter användas för att redogöra för hur intagande ett åtgärdsalternativ är.
Multi-attributmetoden är vid korrekt användning effektiv men den är även tämligen
komplicerad. Metodiken är ett steg mer ansträngande än andra MKA-metoder, den
utnyttjas därför främst i projekt där kraven är höga och där resurserna tillåter anlitandet
av nödvändiga specialister (Back et al 2009).
3.4.1.2
Linjära additiva metoder
Linjära additiva metoden är i dagsläget kanske den vanligaste metoden då den är en
förenklad variant av multi-attributmetoden. Metodiken går ut på att kriterier graderas
och vägs samman till en slutgiltig värdering, detta sker med hjälp av ett
viktningssystem. Varje uttömmande kriterium, i, i metoden tilldelas en poäng, R. När
varje kriterium fått en poäng utdelad sker en sammanvägning av dessa poäng till ett
slutbetyg. Slutbetyget fås genom att varje kriterium får en vikt, W, vilket i slutändan
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resulterar i ett slutbetyg i form av en viktad summa och beräknas enligt den presenterade
formeln nedan i figur 5 (Back et al., 2009). I figur 5 redovisas formeln för slutbetyg.

Figur 5. Formel för uträkning av ’’Slutbetyg’’ (Back et al 2009).
Den linjära additiva metoden förutsätter, till skillnad från multi-attributmetoden, att
kriterierna är oberoende av varandra samt förutsätts även att betyget är linjärt additivt
(Back et al, 2009).
3.4.1.3
Analytisk hierarkisk process
Analytisk hierarkisk process (AHP) är en mer framskriden metod, i jämförelse med
viktad poängsättning, för att bedöma olika alternativ. AHP använder sig av
undersökningsmetoden som kallas parvisa jämförelser. Metodiken är en linjär additiv
metod men i en AHP jämförs varje kriterium med alla andra kriterier. Kriterierna
jämförs med varandra för att ge underlag för en viktning av de olika kriterierna.
Genomförandet av jämförelsen verkställs genom att en serie med frågor, ställs till
beslutfattarna. I frågorna ställs ett kriterium mot ett annat, därefter är det
beslutförfattarnas uppgift att bestämma fram ett kriterium. Vid en komplett användning
av AHP utförs även parvisa jämförelser av olika alternativ med hänsyn på de olika
kriterierna. Resultatet för likhetsgranskningen av kriterium mot kriterium och alternativ
mot alternativ presenteras därefter i matriser. För att sedan finna lösningar på
problemen krävs det invecklade matrisberäkning och det används därför speciella
programvaror till hjälp vid tillämpning av metoden (Back, et al 2009).
Tre huvudsteg erfordras för att utföra denna hierarkiprocess dessa presenteras nedan,
utöver det presenteras även en analytisk hierarki i figur 6 nedan Tom Ritchey, (2008).
”1. Att ta fram ett antal alternativa lösningar för problemet som är under behandling.
2. Att skapa en analytisk (mål-)hierarki.
3. Att jämföra de alternativa lösningarna med varandra (parvis) inom ramen för
hierarkins mest underordnade (sub-)kriterier, samt att jämföra alla sub-kriterierna
med varandra (parvis) inom ramen för sina respektive högre ordnade kriterier.” (Tom
Ritchey 2008).
1. Riskvärderingen med AHP-modellen kan inte påbörjas om det inte finns
erhållna lösningar för problemet.
2.

Inledningsvis beskrivs det övergripande målet, därefter beskrivs kriterierna
som behövs för att uppnå målet. Kriterierna kan även brytas ner till mindre
underkriterier. Denna fas kräver mycket ansträngning och kräver erfarna med
känsla för alla faktorer, som vidare påverkar både målet och beslutsprocessen
för att uppnå målet.

3. Värderingsprocessen börjar ner ifrån i figur 2 och inleds med att jämföra de
lägsta sub-kriterium. Sedan arbetas det uppåt i hierarkin ändan fram till att de
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övre kriterium. Nu ska kriterierna på alla kriterier i de olika nivåerna ha
värderats mot de resterande. Utöver det ska även alternativen jämföras gällande
om kriterierna uppfylls fram till den lägsta nivån. Slutligen kan värderingarna
utav den utförda viktningen beräknas matematiskt (Tom Ritchey, 2008).

Figur 6. Tom Ritchey, (2008). En analytisk hierarki med tre alternativ som jämförs
parvis.
Beslutfattarna för AHP-metodiken uppfattar ofta metodiken som relativ enkel och lätt
att använda, dock har frågesättningar uppstått gällandes den teoretiska grunden. En av
anledningarna är att hierarkien mellan olika alternativ kan förändra sig genom att ett
extra kriterium blir tillagt. Även om det nya kriteriet, logiskt sett, inte borde influera
ordningsföljden (Dodgson, et al 2009).
3.4.1.4
Utsorteringsmetoder
Utsorteringsmetoden är en typ av MKA-metod som eftersträvar att bestämma vilket
alternativ som tycks vara bättre än de övriga, dock bestäms inte ett särskilt bästa
alternativ. Utsorteringsmetoden, likt AHP, använder sig av, vid utsorteringen, en form
av parvisa jämförelser. Om kriterierna som anvisar att ett alternativt är mer fördelaktigt,
är tillräckliga, kan detta alternativt sedermera klassas som mer fördelaktigt än andra
alternativ. Dock förutsätter detta att alternativet inte brister med avseende på något av
de resterande kriterierna. Metoden har både för- och nackdelar, en fördel med
utsorteringsmetoden är att när två alternativ kan vara besvärliga att jämföra, vilket
uppstår då betydelsefull information fattas, kan analysen ändå utföras. Detta kan vara
en enorm fördel i situationer där information inte är erhållen eller helt enkelt saknas.
En nackdel med metodiken är att definieringen av vilket alternativ som är bäst sker
någorlunda slumpmässigt (Back et al 2009).
3.4.1.5
Icke-kompensationsmetoder
I vissa fall där individen tagit fram en prestandamatris kan beslutförfattaren välja att
inte acceptera kompensation mellan kriterierna, med detta menas att ett kriterium som
är uppfyllt inte tillåts ersätta ett annat kriterium som inte är uppfyllt. Vid dessa specifika
problem kan en icke-kompensationsmetod nyttjas då metodiken ordnar fram alternativ
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som måste fullgöra fullständiga krav. Metodiken kan därför karakteriseras med
utsorteringsmetoden. Metodiken behöver dock i vanliga fall fyllas ut med en
rankbaserad metod, som tillexempel AHP eller linjär additiv metod. Detta på grund av
att kunna avskilja diverse alternativ. Tröskelvärden som definierar ett enskilt eller ett
flertal av kriterier ligger till grunden för icke-kompensationsmetoden, detta genom att
konjunktiv och disjunktiva modeller skiljs åt. De olika modellerna funkar som ett filter
för de olika alternativen där en konjunktiv modell eliminerar de alternativ som inte
uppnår tröskelvärdena för alla kriterier medan den disjunktiva modellen låter alternativ
passera ifall de når tröskelnivån för ett enskilt kriterium. En konstellation av både en
konjunktiv och disjunktiv modell är utförbar (Back et al 2009).

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Teorierna ger sammanfattningsvis läsaren en heltäckande teoristrategi för att utföra
energianalyser, livscykelanalyser, samt en multikriterieanalys. Efter avslutad läsning av
teorierna förväntas läsaren har fått en helhetsbild av teorierna och en djupare förståelse
om de ämnen som behandlas, för att på så vis förenkla förståelsen av arbetet under den
fortsatta läsningen.
I kapitlet beskrivs det som behöver utföras för att ta reda på byggnadens specifika
energianvändning (Boverket 2012). Vidare sägs det även att dessa krav beror på vilken
typ av byggnad det är samt vart den är belägen geografiskt.
Kapitlet förklarar hur betydelsefullt det är att utföra energianalyser tidigt med tanke på
att byggnaden ska klara gällande krav, samtidigt som det är möjligt att påverka
projektkostnaden (Nordstrand, 2008).
Under kapitlets gång beskrivs LCA-analysen allmänt där det framkommer att verktyget
analyserar miljöprestandan under hela livscykeln (Cabeza, 2014). Vidare styrker även
Cabeza (2014) beskrivningen med citatet ’’ vaggan till graven’’. Därefter presenteras
strukturen för LCA där Henrikke (2004) hävdar att LCA består av följande steg.
Definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och
tolkning. Sedan beskrivs systemgränser och allokering, där SLU (2016) säger att
systemgränser presenterar hur den avsedda studien ska begränsas med tidsaspekter,
geografiska aspekter och när resursflöden begränsas från att observeras. Medan det
beskrivs av Greppa näringen (2011) att Allokering presenterar ett begrepp i samband
med LCA om uppdelningen av miljöeffekter mellan produktframställningen i samma
process.
Här beskrivs även kategoripåverkan där Träguiden, (2003) menar att kategorin skall
väljas med hänsyn tagen till definition av mål och omfattning.
Kapitlet avslutas med en beskrivning av Multikriterieanalysen där Dodgson et al (2009)
tar upp i sin rapport att multikriterieanalysen appliceras på invecklade problem där det
är ett måste att flera olika aspekter vägs samman. Vidare säger Dodgson et al
(2009)eftersom MKA appliceras på invecklade problem så behöver problemet brytas
ner till en hanterbar nivå.
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I detta kapitel redovisas resultatet av den kvalitativa och kvantitativa undersökningen
som genomförts. Empirin redovisas i form av en sammanfattning av intervjuerna som
genomförts. Utöver intervjuerna presenteras även dokumentanalys med tillhörande
energidokument och livscykelanalyser.

4.1 Intervjuer
Nedan framförs en sammanfattning av empirin från de tre intervjuer som genomförts.
Intervjuerna delas in och redovisas enskilt i olika avsnitt.
4.1.1 Intervju med miljökonsult
En intervju har utförts med Amanda Harlen som för närvarande är anställd på Tyrens,
för vidare granskning av hela intervjun se bilaga 2.
När det gäller koldioxidutsläpp är skillnaden stor då betong byts ut mot glas. Ett byte
av betongelement mot glasfasader brukar resultera i minskade koldioxidutsläpp. Vid
mindre projekt används ofta programvaran One Click LCA (2015). Vid större och mera
avancerade projekt används SimaPro och GaBi.
Mötet avslutades med att respondenten förespråkade användandet av programvaran
One Click LCA för denna studie.
4.1.2 Intervju med säljare
En intervju med Mattias Karlsson som för närvarande är anställd på KPAB har utförts,
för sammanfattning av hela intervjun se bilaga 3.
Vid användning av stora glaspartier kan en viss problematik uppstå då ofrivillig värme
uppkommer under sommaren. Respondenten påpekar att den mängd ofrivillig värme
behöver kylas vilket leder till att energianvändningen ökar. Dock kan
energianvändningen sänkas med rätt solskyddsbeläggningar och mörkare ton av glaset.
Mötet avslutas med att respondenten berättar om en ny teknik "smart beläggning" som
innebär att individen själv kan styra mörkläggningen/ljuset vilket kan bidra till en
sänkning av energianvändningen.
4.1.3 Intervju med projektansvarig
En intervju har utförts med Carl Albo som för närvarande är anställd på Gicon som
handläggare och projektansvarig, för vidare granskning av hela intervjun se bilaga 4.
När det gäller energianvändningen berättar respondenten att sådana frågor är svåra att
svara på då energianvändningen varierar från byggnad till byggnad. Däremot nämner
respondenten att då mängden glas ökar så ökar även behovet av att kyla ner
byggnaden under sommaren vilket leder till en ökad energianvändning. Vidare
berättar respondenten om de olika digitala verktyg som används i företaget där
majoriteten av kollegorna använder sig av IDA ICE.
Avslutningsvis förespråkar respondenten användandet samt trovärdigheten för
programvaran IDA ICE.
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4.2 Dokumentanalys
Fallstudien som studeras är en kontorsbyggnad som erhållits från Skanska.
Kontorsbyggnaden har en totalarea på 7500m2 fördelade på ca 1000m2/ våningsplan
och är lokaliserad i Göteborg. Byggnaden har åtta våningsplan, där det finns möjlighet
till ungefär 700 arbetsplatser. Den har flexibla utrymmen som anpassas med de skiftade
behoven över tiden (Piren2, 2016).

Bild 1. Piren2 2016. Visualiserande bild av Kontorsbyggnaden som utfördes av
Skanska (Piren2, 2016)
Dokumentet som analyserats är ett dokument på en genomförd energiberäkning som
utfördes av GICON. GICONs energiberäkning genererade en specifik
energianvändning på ca 64 kWh/m2,år, för vidare analys av GICONs energiberäkning
se bilaga 29.
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4.2.1 Indata
Nedan presenteras en tabell med indata för den befintliga kontorsbyggnaden som
erhållits från GICONs energiberäkningsdokument. Alla uppgifter som behövdes för att
utföra
energiberäkningen
har
samlats
in
från
GICONs
befintliga
energiberäkningsdokument. För mer information hänvisas läsaren till bilaga 29.
Tabell 2. GICON Installationsledning AB(2015). Energiberäkning, se bilaga 29.
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4.3 Energianalys
En energiberäkning på den befintliga kontorsbyggnaden har redan utförts utav GICON
Installationsledning AB. Detta innebär att gällande krav och indata för
kontorbyggnaden redan finns, vilket nyttjades vid vidare beräkningar. Vid beräkningen
använde GICON programvaran RIUSKA och detta resulterade, som tidigare nämnts, i
en specifik energianvädning på ca 64 kWh2, år.
Energianalyserna inleddes med att beräkna fram areor för byggnadens konstruktion för
att sedan mata in dessa, tillsammans med den erhållen indata, i
energiberäkningsprogrammet BV2. Efter att ha fått fram ett liknande värde för den
specifika energianvändningen som erhållits från GICON ändrades därefter arean för
fönster och väggar. Den befintliga byggnaden hade en glasarea på ca 30 % av den totala
fasaden, därefter utökades glasarean till 50 respektive 70 % för vidare beräkningar.
Nedan presenteras tre olika energianalyser, som utförts, för den befintliga byggnaden
där den första analysen är oförändrad och resterande två förändrade med hänsyn på
glasarean. Analyserna som utfördes täcker förutom Göteborg även Lund, Stockholm
och Umeå, detta för att jämföra hur den specifika energianvändningen varierar mellan
de olika geografiska lokaliseringarna.
Resterande beräkningar presenteras ej i detta kapitel då de förblev oförändrade.
Fasadarean är beräknad ur NWD-filen (CAD-fil) Piren-2 som erhölls från Skanska.
4.3.1 Analys 1
För den första energianalysen som utfördes, gjordes inga förändringar på den befintliga
kontorsbyggnaden, detta för att få fram ett liknande värde för den specifika
energianvändningen som erhållits från GICON. När det visade sig att samma specifika
energianvändning uppnåddes med BV2 för den befintliga fallstudien, beräknades även
den specifika energianvändningen resterande städer. Nedan presenteras beräkningarna
för fasadarean samt glasarean som senare kom att ändras.
Fasadarea för respektive väderstreck:
Norr: 735,7 m2
Öst: 1 797,6 m2
Syd: 668,1 m2
Väst: 1 489,4 m2
Enligt ovanstående data är den totala arean för fasaden: 4 690,8 m2
Glasarea för respektive väderstreck:
Norr: 228,0 m2
Öst: 514,7 m2
Syd: 172,8 m2
Väst: 454,4 m2
Enligt ovanstående data är den totala glasarean: 1 370 m2
Procentuella andelen glas för hela fasaden i ordinarie fallstudie uppmättes till:
29,2 % vilket avrundades till ca 30 %.
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Årlig energianvändning:
Efter utförd beräkning matades därefter värden in i BV2 tillsammans med det indata
som erhölls från GICON. I tabell 3 redovisas den specifika energianvändningen för
analysen oförändrad. I tabellen presenteras även den befintliga byggnadens specifika
energianvändning med andra geografiska lokaliseringar. Mer om detta presenteras i
bilaga 5, 8, 11 och 14.
Tabell 3. Presentation av den specifika energianvändningen i olika städer för
fallstudien med 30 % glas i fasaden (Tabell av författarna).

4.3.2 Analys 2
Energianalys 2 utfördes med en liknande metod som energianalys 1, men här utökades
glasarean från 30 % till 50 %. Nedan presenteras beräkningarna för den förändrade
glasarean.
Ökad mängd glasarea för respektive väderstreck
Norr: 390,3 m2
Öst: 881,1 m2
Syd: 295,9 m2
Väst: 777,9 m2
Enligt ovanstående data är den totala glasarean: 2345 m2
Procentuella andelen glas för hela fasaden i ordinarie fallstudie uppmättes till:
49,99 % vilket avrundades till ca 50 %.
Årlig energianvändning:
Efter utförd beräkning matades därefter värdena in i BV2 tillsammans med det indata
som erhölls från GICON. I tabell 4 redovisas den specifika energianvändningen för
fallstudien med 50 % glasarea i fasaden. I tabellen presenteras även den befintliga
byggnadens specifika energianvändning med andra geografiska lokaliseringar. Mer om
detta presenteras i bilaga 6,9, 12 och 15.
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Tabell 4. Presentation av den specifika energianvändningen i olika städer för
fallstudien med 50 % glas i fasaden (Tabell av författarna).

4.3.3 Analys 3
För den tredje energianalysen utfördes ytterligare en ändring i glasfasaden för
kontorsbyggnaden. Den procentuella andelen glas ökades från ca 50 % glas till ca 70
%. Nedan presenteras beräkningarna för den förändrade glasarean i fasaden.
Ökad mängd glasarea för respektive väderstreck:
Norr: 546,4 m2
Öst: 1234 m2
Syd: 414,3 m2
Väst: 1089 m2
Enligt ovanstående data är den totala glasarean: 3283 m2
Procentuella andelen glas för hela fasaden i ordinarie fallstudie uppmättes till:
3283/4 690,8 = 69,99 % vilket avrundades till ca 70 %.
Årlig energianvändning:
Efter utförd beräkning matades därefter värden in i BV2 tillsammans med det indata
som erhölls från GICON. I tabell 5 redovisas den specifika energianvändningen för
fallstudien med 70 % glasarea i fasaden. I tabellen presenteras även den befintliga
byggnadens specifika energianvändning med andra geografiska lokaliseringar. Mer om
detta presenteras i bilaga 7, 10, 13 och 16.
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Tabell 5. Presentation av den specifika energianvändningen i olika städer för
fallstudien med 70 % glas i fasaden (Tabell av författarna).

För att få en närmare bild på hur den specifika energianvändningen varierar för analys
1, 2 och 3 i fasaden, så presenteras diagram 1 nedan.

Specifik energianvändning
kWh/m2
100
80
60
40
20
0

Umeå

Stockholm

30%

Göteborg
50%

Lund

70%

Diagram 1. Visar hur den specifika energianvändningen (kWh/m2) varierar beroende
på procentandelen glas och byggnadens lokalisering (diagram av författarna).
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4.4 Livscykelanalyser
Livscykelanalyserna inleddes med att beräkna fram areor för byggnadens konstruktion
för att sedan mata in dessa, tillsammans med det indata som erhölls från GICON, i
livscykelanalysprogrammet One Click LCA (2015). Energianalyserna som utfördes för
respektive stad med 30, 50 samt 70 % glasarea i fasaden, erfordrades för LCAprogrammet vid beräkning. EPD:er fanns inte för det valda glaset i One Click LCA,
därför valdes likvärdigt glas. Nedan presenteras tre olika livscykelanalyser, som har
utförts.
Den första livscykelanalysen utfördes på den befintliga kontorsbyggnaden med 30 %
glas i fasaden, medan de resterande beräknades med en förändrad andel glasarea.
Analyserna som utfördes täcker förutom Göteborg även Lund, Stockholm och Umeå,
detta för att redovisa hur koldioxidutsläppet varierar mellan de olika geografiska
lokaliseringarna.
All data nedan har beräknats med hjälp utav NWD-filen Piren-2 som erhållits utav
Skanska. Resultatet som erhölls från den specifika energianvändningen i
energianalyserna erfordras vid utförandet av livscykelanalyserna.
Fasad area:
Material i väggar enligt indata 4.2.1
Norr: 735,7m2
Öster: 1797,55m2
Söder: 668,1m2
Väster: 1489,4m2
Bjälklags volym:
8 bjälklag: 2400m3 betong
Tak area:
Ett tak: 1000 m2
Bärande väggar volym:
Vägg volym: 422m3 betong
4.4.1 Analys 1
Nedan presenteras inte beräkningarna för fasadarean samt glasarean eftersom att samma
värden presenteras i analys 1 i kapitel 4.3.1.
Mängd koldioxidutsläpp:
Efter utförd beräkning matades värden in i programmet One Click LCA tillsammans
med det indata som erhölls från GICON. I tabell 6 redovisas koldioxidutsläppet för den
befintliga fallstudien med 30 % glasarea i fasaden. I tabellen presenteras även den
befintliga byggnadens koldioxidutsläpp med andra geografiska lokaliseringar. Mer om
detta, i form av fullständiga beräkningar presenteras i bilaga 17, 20, 23 och 26.

26

Empiri
Tabell 6. Presentation av koldioxidutsläppet i olika städer för fallstudien med 30 %
glas i fasaden (Tabell av författarna).

4.4.2 Analys 2
För den andra livscykelanalysen som utfördes, gjordes förändringar på den befintliga
kontorsbyggnaden. Den procentuella andelen glas ökades från 30 % glas till 50 %.
Nedan presenteras inte beräkningarna för fasadarean samt glasarean eftersom samma
värden presenteras i analys 2 i kapitel 4.3.2.
Mängd koldioxidutsläpp:
Efter utförd beräkning matades därefter värden in i programmet One Click LCA (2015),
tillsammans med det indata som erhölls från GICON. I tabell 7 redovisas
koldioxidutsläppet för fallstudien med den utökade andelen glasarea till 50 % i fasaden.
I tabellen presenteras den befintliga byggnadens koldioxidutsläpp halt med olika
geografiska lokaliseringar. Mer om detta, i form av fullständiga beräkningar presenteras
i bilaga 18, 21, 24 och 27.
Tabell 7. Presentation av koldioxidutsläppet i olika städer för fallstudien med 50 %
glas i fasaden (Tabell av författarna).

4.4.3 Analys 3
För den tredje livscykelanalysen utfördes ytterligare en ändring i glasfasaden för
kontorsbyggnaden. Den procentuella andelen glas ökades från 50 % glas till 70 %.
Nedan presenteras inte beräkningarna för fasadarean samt glasarean eftersom att samma
värden presenteras i analys 3 i kapitel 4.3.3.
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Mängd koldioxidutsläpp:
Efter utförd beräkning matades därefter värden in i programmet One Click LCA (2015),
tillsammans med det indata som erhölls från GICON. I tabell 8 redovisas
koldioxidutsläppet för fallstudien med den utökade andelen glasarea till 70 % i fasaden.
I tabellen presenteras den befintliga byggnadens koldioxidutsläpp halt med andra
geografiska lokaliseringar. Mer om detta, i form av fullständiga beräkningar presenteras
i bilaga 19, 22, 25 och 28.
Tabell 8. Presentation av koldioxidutsläppet i olika städer för fallstudien med 70 %
glas i fasaden (Tabell av författarna).

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri
Datainsamlingen visar hur energianvändningen och koldioxidutsläppet varierar när
glasmängden varierar i fasaden för kontoret. De sammanfattade semistrukturerade
intervjuerna visar pålitligheten med att använda digitala verktyg för beräkning av både
energianalyser och livscykelanalyser. Trovärdigheten för analyserna ökades genom
förståelsen för hur processen går till, vilken indata som ska användas, hur noggranna
programmen beräknar, orsaker till varför analyser inte alltid stämmer överens med
verkligheten och mycket mer. Utöver det har intervjuerna även gett bekräftelse på att
glas avger en mindre mängd koldioxid ut i atmosfären/m3 än vad betong gör. När det
kommer till energianvändningen vågade respondenterna inte ge ett garanterat svar på
hur det varierar. Dock påpekade både respondenterna att en ökad andel glas brukar
resultera i en ökad energianvändning då det finns ett behov att kyla ner ofrivillig värme
under sommaren. Under intervju 2 framkom det även att möjligheten att minska
energianvändningen, för byggnader med en stor mängd glasarea, är möjlig med hjälp
av solskyddsbeläggningar och mörkare ton av glaset. För energianalysen användes
programmet BV2 och för livscykelanalysen användes programmet One Click Lca
(2015). Den specifika energianvändningen och koldioxidutsläppshalten sammanfattas i
tabell 9.
För att få en helhetsbild för hur energianvändningen och koldioxidutsläppet varierar
med den ökade andelen glas i fasaden har det som tidigare nämnts utförts tre analyser
med den varierade glasmängden 30, 50 och 70 % glas i fasaden. Tabell 9 redovisarett
tydligt samband på hur både energianvändningen och koldioxidutsläppet varierar när
andelen glas ökar i fasaden.

28

Empiri
Tabell 9. Värden för den specifika energianvändningen och koldioxidutsläppet för 30,
50 och 70 % glas i fasaden (Tabell av författarna).
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I detta kapitel analyseras den empiri som insamlats till rapporten i relation till det
teoretiska ramverket. Detta utförs för att besvara rapportens frågeställningar och uppnå
målet.

5.1 Analys
Intervjuerna gav inget direkt svar på författarnas frågeställningar då frågorna ansågs
vara svårbesvarade. Under intervju 3 gavs ett påstående om vad respondenten trodde
skulle hända då glasmängden ökade i fasad. Det framkom även under intervju 2 att
energianvändningen normalt sett ökar då andelen glas i fasaden ökar, dock påpekade
respondenten även att detta kunde förhindras med hjälp av rätt solskyddsbeläggningar
eller mörkare ton på glaset.
För att beräkna fram koldioxidutsläppet för dokumentanalysen utfördes
livscykelanalyser. I studiens teori tas det upp att LCA analyserar miljöprestandan
genom hela byggnadens livscykel. Där man behandlar hur processer på olika alternativ
skiljer sig åt och hur dessa påverkar miljön. Under intervju 1, se bilaga 2, gavs ett direkt
svar på hur koldioxidutsläppet varierar då andelen glas ökar, detta bekräftades senare
med hjälp av beräkningarna som utfördes.
Vid användning av digitala verktyg så föreligger det alltid en risk att resultatet blir
felaktigt. Felkällor som kan påverka resultatet från de digitala verktyg kan vara
exempelvis fel indata som matas in. Under alla intervjuer påpekade respondenterna
riskerna med att använda sig av digitala verktyg samt rådet att speciellt kolla över
indata, vart den hämtas ifrån och om den är trovärdig. För att säkerställa att så inte vart
fallet för oss har därför all indata hämtats från den redan utförda energiberäkningen som
GICON utfört.
Energianalyserna gav ett tydligt resultat på hur den specifika energianvändningen
varierar då glasmängden i fasaden ökar för en kontorsbyggnad. När glasmängden ökade
till 50 % uppstod en minimal skillnad i den specifika energianvändningen. Detta kunde
ha berott på programmets (BV2) fel marginal men denna minimala ändring uppstod i
alla fyra städer som analyserades vilket stärker att resultatet som erhölls inte vart
felaktigt. Varför en misstro om resultatet uppstod är på grund av svaren som erhölls
från de intervjuade respondenterna, där resultatet vart att energianvändningen ökar i
samband med att glasmängden ökade.
När glasmängden dock ökade till 70 % uppstod en markant höjning av den specifika
energianvändningen vilket beror på den mängd ofrivillig värme som erhålls under
sommaren. Den mängd ofrivillig värme behöver kylas ner eftersom rumstemperaturen
i kontorsbyggnaden annars blir alldeles för hög under sommaren, vilket leder till en
ökad energianvändning. Ökningen av energianvändningen uppstod för samtliga städer
som analyserades. Resultatet från energiberäkningen sammanföll även med
respondenternas svar angående hur energianvändningen varierar i samband med att
glasmängden ökar.
Livscykelanalyserna gav även de ett tydligt resultat på hur koldioxidutsläppet för en
kontorsbyggnad varierar då glasmängden ökar i fasaden. När glasmängden ökades till
både 50 och 70 % uppstod en tydlig minskning av koldioxidutsläppet för båda fallen.
Ett tydligt samband inträdde då minskningen uppstod för samtliga fyra städer och
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mängden koldioxid som minskades var nästintill enhetlig för varje stad. Resultatet från
beräkningen sammanföll även med den intervjuade respondentens svar angående hur
koldioxidutsläppet varierar.

5.2 Hur påverkas energianvändningen för byggnaden om
glasmaterial utgör en större del av fasaden?
Energianvändningen av kontorsbyggnaden minskar minimalt när mängden glasmaterial
i fasaden ökar till 50 % dock ökar energianvändningen vid 70 %. För kontorsbyggnaden
som är belägen i Göteborg genererade det ursprungliga värdet på 30 % glasparti en
specifik energianvändning på 63,69 kWh/m2. Vid en ökning av glasparti till 50 %
minskade den specifika energianvändningen till 63,52 kWh/m2. Vid en ytterligare
ökning av glasparti till 70 % blev den specifika energianvändningen 72,17 kWh/m2.
Detta samband kan man se för samtliga städer. I tabell 10 redovisas hur den specifika
energianvändningen skiljer sig.
Tabell 10. Redovisning av den specifika energianvändningen samt skillnader mellan
olika analysfall (Tabell av författarna).
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5.3 Hur påverkas koldioxidutsläppshalten för byggnaden ur
en helhet om glasmaterial utgör en större del av fasaden?
Koldioxidutsläppet av kontorsbyggnaden minskar när mängden glasmaterial i fasaden
ökar. För kontorsbyggnaden som är belägen i Göteborg genererade den ursprungliga
glasarean på 30 % i ett utsläpp på 4,0x106kg CO 2 ekvivalenter. Vid en ökning av
glasparti till 50 % uppmättes utsläppet till 3,85x106 CO 2 ekvivalenter. Vid en ytterligare
ökning av glasparti till 70 % uppmättes utsläppet till 3,23x106 CO 2 ekvivalenter.
Resultatet visar en minimal men tydlig minskning av koldioxidutsläppet vid ökning av
glasyta i fasaderna. Detta samband kan man se för samtliga städer. I tabell 11 redovisas
hur koldioxidutsläppshalten skiljer sig.
Tabell 11. Redovisning av den specifika energianvändningen samt skillnader mellan
olika analysfall (Tabell av författarna).
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5.4 Vad är en multikriterieanalys och hur kan den utföras då
både energianvändningen och koldioxidutsläppshalten tas
hänsyn till?
Multikriterieanalys, MKA, är en välordnad angreppsätt där diverse alternativ
karakteriseras efter hur väl de uppfyller ett eller flera önskade syften, detta för att erhålla
en sammanförd bedömning. Beroende på vilken MKA-metod som appliceras kan olika
mål uppnås, målen kan variera allt från att identifiera ett gynnsamt alternativ till att
ranka olika alternativ efter hur pass gynnsamma de är.
En MKA kan under essentiella förhållanden vara oerhört krävande då analysen
appliceras på invecklade problem, det är därför betydelsefullt att en MKA utförs av
eller med hjälp av individer med både erfarenhet och träning. Nedan presenteras en
beskrivning av analytisk hierarkisk process (AHP), för mer information om hur andra
metoder användes hänvisas läsaren till kapitel 3.4. Nedan redovisas en sammanfattning
av vad analytisk hierarkisk process är. Anledningen till varför enbart AHP beskrivs vart
slumpmässigt.
5.4.1 Analytisk hierarkisk process
AHP använder sig av en metod som kallas parvisa jämförelser. Här jämförs kriterierna
med varandra, detta görs för att sedan kunna vika kriterierna. Genomförandet av
jämförelsen verkställs genom att en serie med frågor, som behöver besvaras, ställs till
beslutfattarna. I frågorna som läggs upp ställs ett kriterium mot ett annat, därefter är det
beslutförfattarnas uppgift att bestämma fram ett kriterium.
Målet med examensarbetet är, som tidigare känt, att undersöka effekterna av att ersätta
större delar av fasader i kontorsbyggnader med glas, men detta undersöks för att se om
det är lönsamt att utöka glasmängden i fasaderna. Vilket är en av anledningarna varför
figur 7 presenteras, då funderingen enbart kan besvaras med hjälp av en MKA. När
mängden glas i fasaden ökar så behövs kostnadsaspekten tas hänsyn till, detta har inte
tagits hänsyn till tidigare då en MKA inte har utförts.

Figur 7. En analytisk hierarki med tre alternativ, som jämförs parvis.
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5.5 Koppling till målet
Målet med examensarbetet är att undersöka effekterna av att ersätta större delar av
fasader i kontorsbyggnader med glas med fokus på både energianvändning och
koldioxidutsläpp. Examensarbetets mål besvarades genom att studera ett fall från olika
perspektiv. En befintlig dokumentanalys har studerats där mängden glas varierarat vid
utförandet av energi- och livscykelanalyser. Vid ökad andel glas i fasaden visade det
sig att den specifika energianvändningen minskade minimalt vid ett fall samt ökade
tydlig vid det andra fallet, däremot minskade koldioxidutsläppet tydligt för samtliga
fall.
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Diskussion och slutsatser

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metodval. Vidare redovisas även
studiens begränsningar, slutsatser, rekommendationer och förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Rapportens anses vara trovärdig, då det följt ett vetenskapligt arbetssätt samt att det
erhållna resultatet från beräkningarna sammanfaller med de intervjuade
respondenternas påstående och hypoteser. Rapportens anses även vara trovärdig då
empiriinsamlingen har skett med tre olika metoder vilket stärker validiteten.
Resultatet som erhölls från intervjuerna anses även det vara trovärdigt då
tillvägagångsättet för intervjuerna utfördes noggrant. Intervjufrågorna skickades i
förväg till respondenterna, detta i mån om att ge dem en möjlighet att förbereda
utförliga svar. Respondenterna uppmanades även att följdfrågor lär uppkomma
beroende på vad de svarade. Dokumenteringen av intervjuerna skedde genom
inspelning och sammanställning, därefter skickades sammanställningen till
respondenterna i mån om att de skulle bekräfta innehållet. Dock kunde trovärdigheten
för intervjudata höjas ytterligare genom utförandet av intervjuer på plats samt fler
utförda intervjuer. Men på grund av flera avbokningar så utfördes enbart tre stycken.
Resultatet från dokumentanalysen som erhölls från energianalyserna påvisade att
energianvändningen minskade minimalt för det ena fallet samt ökade tydligt för det
andra, i samband med att glasmängden i fasaden ökade. Då glasmängden ökades till 50
% av fasaden inträffade som tidigare nämnt en minskning, dock ansågs det resultatet
inte vara så trovärdigt då minskningen vart minimal och kan ha varit ett resultat inom
felmarginalen. Under intervju 1 och 2, se bilaga 2 och 3, påpekades det att en ökning
av glasparti i fasaden oftast brukar resultera i en ökning av energianvändningen, detta
påvisades i energiberäkningarna under kapitel 4.3, vilket stärkte resultatets validitet.
För att utföra fallstudien hade indata med redan uträknad specifik energianvändning
redan erhållits av installationsföretaget GICON som utfört en energiberäkning för
Skanska. Den specifika energianvändningen beräknades fram till cirka 63,7 kWh/m2/år.
För att öka arbetets reliabilitet bestämdes det att återskapa den ursprungliga
energiberäkningen med hjälp av energiberäkningsprogrammet BV2. Som tidigare
nämnt i kapitel 2.5 samlades värden in från trovärdiga källor och alla värden som
använts har refererats till genom att hänvisa till det indata som användes av GICONS
egna beräkningar och resultat. Den första energiberäkningen resulterade i en specifik
energianvändning på cirka 63,7 kWh/m2/år vilket är identiskt till energiberäkningen
som utfördes av GICON. Efter att ha fastställt att resultatet vart nästintill identiskt
gentemot den ursprungliga energiberäkningen ökade reliabiliteten och validiteten hos
de resterande beräkningar som författarna utförde. Dock ansågs det att validiteten och
reliabiliteten för beräkningarna kunde stärkas vidare i enstaka aspekter, med tanke på
att två olika beräkningsprogram användes, GICON använde sig av RIUSKA samtidigt
som författarna utförde beräkningarna i BV2. Resultatet skiljde sig dock i beräkningarna
åt för värmeenergin, kylenergin och fastighetselen. Det jämnade sedan ut sig vid
sammanställningen.
Resultatet som erhölls från livscykelanalyserna påvisade att koldioxidutsläppshalten
minskade i samband med att glasmängden i fasaden ökade. För fallstudien beräknades
LCA från grunden då en tidigare LCA inte utförts. Dock byggde livscykelanalysen på
de trovärdiga resultaten som kommer från energianalyserna. En tidigare utförd
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livscykelanalys är något som hade ökat arbetets reliabilitet och validitet, detta för att
kunna jämföra den beräknade analysen med en analys utförd av sakkunniga personer
inom området. Analyserna beräknades med det digitala verktyget One Click LCA som
bygger på miljövarudeklarationer (EPD). Programmets uppbyggnad är relativt simpel
och det tog inte lång tid innan det nya programmet kunde tillämpas vid beräkning. För
att öka resultatets trovärdighet deltog författarna även i en web seminarium för att få
ökad förståelse kring hur programmet fungerade samt för att kunna utföra analyserna
så trovärdigt som möjligt. Web seminariet hölls av en LCA-expert på företaget Bionova
Ltd, det handlade om hur programmet fungerade. För övrigt ökar det erhållna resultatets
validitet då det nämns under intervju 1 att programmet är lätthanterligt. Utöver detta
påpekar respondenten även att glasmaterial oftast resulterar i en mindre mängd
koldioxidutsläpp gentemot tegel eller betong, vilket respondenterna påvisade i sina
beräkningar.

6.2 Metoddiskussion
Metoderna dokumentanalys, intervjuer, energianalys och livscykelanalyser som
användes visade sig vara lämpliga för att besvara examensarbetets frågeställningar.
Eftersom arbetet behandlar energianalyser och livscykelanalyser har dessa varit
självklara metoder för att kunna få fram ett resultat, utöver det har litteraturstudier även
varit betydande för att komma fram till ett helhetsperspektiv. Dokumentanalysen låg
till grund för dokumentanalysen då dokument för tidigare utförd energianalys erhölls
och analyserades. Intervjuerna var även de en viktig och lämplig metod då det inte fanns
någon tidigare kunskap om området som studerades. Intervjuerna var även viktiga vid
bedömning av trovärdigheten på de resultat som framkom från dokumentanalysen, detta
eftersom respondenternas svar och hypoteser kunde observeras och fastställas. Dock
utfördes enbart tre intervjuer, några fler intervjuer med andra svar hade kunnat behövas
för att stärka arbetets validitet och reliabilitet. Arbetet hade även kunnat stärkas med
ytterligare en metod, nämligen utförandet av en MKA. På så sätt hade arbetet tydligt
kunnat bevisa om det är mer lämpligt att använda en ökad mängd glas i fasaderna eller
inte.

6.3 Begränsningar
Eftersom energianalyserna för fallstudien skedde i fyra olika städer och resulterade i ett
och samma samband kan resultatet tillämpas för liknande typfall, det vill säga att de är
generellt tillämpningsbara för kontorsbyggnader. Dock begränsas livscykelanalysernas
tillämpning till kontorsbyggnader med betongstomme och betongfasad då materialvalet
har en betydande påverka för hur livscykelanalysen varierar.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
En generell slutsats framvisades inte med tanke på att resultatet berott på fallstudiens
materialkombinationer. För att kunna besvara eftertanken om lönsamheten vid en
utökad glasarea, borde en multikriterieanalys utföras för analyserna, där flera andra
aspekter kan studeras utöver koldioxidutsläppet och energianvändningen. Detta i mån
om att komma fram till ett relevant svar.
Eftersom att det nya direktivet från EU har beslutat att ny och ombyggnation av
bostäder skall ligga nära noll i energiförbrukning så är det betydelsefullt att bygga på
nya sätt som kan sänka energianvändningen för byggnader överlag. Fram till 2020
kommer i dagsläget 18 län inte nå miljökvalitetsmålen. Den specifika
energianvändningen minskar minimalt vid ökning av glasarean från 30 till 50 %, medan
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den å andra sidan ökar vid ökning av glasarean från 50 till 70 %. Även fast att
energianalyserna påvisade att den specifika energianvändningen minskade vid ökning
från 30 till 50 %, anses inte det vara ett pålitligt svar med tanke på att det framkom en
minimal skillnad för alla analyser vid de fyra städerna, vilket kan bero på programmets
felmarginal. Energianalyserna framvisade att en stor del energi krävs för att kyla ner
kontoren under sommaren, vilket har påverkat det slutliga resultatet. Om betong i
fasaden ersätts med en utökad glasarea med mörkare ton och rätt solskyddsbeläggning
kan lönsamheten gällande minskningen av den specifika energianvändningen och
koldioxidutsläppet möjligtvis kunna uppnås. Mörkare ton på glaset och rätt
solskyddsbeläggning har inte studerats här men kan vara något bra att forska vidare på.
Rekommendationer
•
•

Sänkning av energianvändningen kan göras vid val av mörkare ton av glas
kombinerat med rätt solskyddbeläggning, vilket påpekas i intervju 2, se bilaga
3.
En annan bra rekommendation hade varit att försöka lagra den solinstrålning
och återanvända energin vid ett senare tillfälle med hjälp av exempelvis
solceller, vilket resulterar i mindre köpt energi.

Om betong i fasaden ersätts med en utökad glasarea med mörkare ton och rätt
solskyddsbeläggning skulle lönsamheten gällande minskningen av den specifika
energianvändningen och koldioxidutsläppet lättare kunna uppnås.

6.5 Förslag till vidare forskning
Ämnesområdet som valts att behandlas i detta examensarbete är väldigt brett, med tanke
på att energianalyser och livscykelanalyser behandlas. MKA behandlas enbart i teorin,
vilket beror på arbetets omfattning. Arbetet påvisar att den specifika
energianvändningen minskar minimalt vid ökning av glasarean från 30 till 50 %, medan
den å andra sidan ökar vid ökning av glasarean från 50 till 70 %. Koldioxidutsläppen
minskar successivt i samband med att glasarean i fasaden ökar. Förslag för vidare
forskning kan vara utföra en MKA där hänsyn tas till energianvändningen och
koldioxidutsläppet samtidigt för att se om det är lämpligt att utöka glasarean för
fasaderna i kontorsbyggnader med de kriterier som väljs. En passande frågeställning
som kan vara bra att besvara genom att utföra en MKA:
Vad blir effekterna av att ersätta större delar av fasader i kontorsbyggnader med
glasmaterial om man tar hänsyn till både energikonsumtion och koldioxidutsläppen
samtidigt?
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Bilaga 1

Så mår miljön och så går miljöarbetet i ditt län 2016
– bedömningar av uppfyllelse av miljökvalitetsmålen och utvecklingen i miljön för samtliga miljökvalitetsmål län för län. Om årets bedömning har förändrats, finns även föregående års bedömning även med i
tabellen. Då står denna bedömning först och årets bedömning kommer sist i raden.
1 (3)

Frisk
luft

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Ingen
övergödning

Levande
sjöar och
vattendrag

Grundvatten
av god
kvalitet

Hav i balans
samt
levande kust
och
skärgård
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Gävleborg
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Jämtland
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Teckenförklaring
Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.

Utvecklingen i miljön är positiv.

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.
Oklar utveckling i miljön, tillräckliga underlag för bedömning saknas.

Fotnot: Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser, så bedömningen görs därför
samlat på nationell nivå.

Så mår miljön och så går miljöarbetet i ditt län 2016
– bedömningar av uppfyllelse av miljökvalitetsmålen och utvecklingen i miljön för samtliga miljökvalitetsmål län för län. Om årets bedömning har förändrats, finns även föregående års bedömning även med i
tabellen. Då står denna bedömning först och årets bedömning kommer sist i raden.
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Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Teckenförklaring
Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.

Utvecklingen i miljön är positiv.

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.
Oklar utveckling i miljön, tillräckliga underlag för bedömning saknas.

Fotnot: Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser, så bedömningen görs därför
samlat på nationell nivå.

Så mår miljön och så går miljöarbetet i ditt län 2016
– bedömningar av uppfyllelse av miljökvalitetsmålen och utvecklingen i miljön för samtliga miljökvalitetsmål län för län. Om årets bedömning har förändrats, finns även föregående års bedömning även med i
tabellen. Då står denna bedömning först och årets bedömning kommer sist i raden.
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Teckenförklaring
Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.

Utvecklingen i miljön är positiv.

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.
Oklar utveckling i miljön, tillräckliga underlag för bedömning saknas.

Fotnot: Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser, så bedömningen görs därför
samlat på nationell nivå.

Bilaga 2
Bilaga 2-Intervju med Tyréns
1. Vad har du för utbildning och arbetserfarenhet?
Amanda: Jag har pluggat miljövetenskap på Lunds universitet och jag skrev mitt
examensarbete tillsammans med NCC. Arbetet handlade om hållbart byggande
framför allt inom renovering. Detta ledde till att jag fick jobb hos dem efter att jag
tagit examen. Hos dem jobbade jag två och ett halvt år. Efter det bytte jag över till
Tyréns där jag för tillfället enbart jobbat i sju månader.
Författarna: Du pluggade miljövetenskap, är det en treårig utbildning?
Amanda: Ja, det är det.
2. Vad är din roll i företaget?
Amanda: Jag är miljökonsult men kan ses som LCA specialist i Stockholm.
Utöver det jobbar jag med olika certifieringssystem.
Författarna: Vilka certifieringssystem använder du?
Amanda: Jag använder Miljöbyggnad och det har jag även jobbat ganska mycket
med hos NCC. Jag jobbar även med LCA punkterna BREEAM & LEED
Författarna: Använder ni Svanen?
Amanda: Nej, det gör vi inte dock har jag jobbat med svanen innan på NCC men
inte nuförtiden.
3. Utför du/ni livscykelanalyser (LCA)?
Författarna:
Amanda: Ja, min primära uppgift på Tyréns är att utföra livscykelanalyser.
Författarna: Du säger att du är LCA specialist, är det dig man vänder sig till om
man behöver hjälp med LCA.
Amanda: Det blir oftast så eftersom jag är i princip den enda som sitter med det i
Stockholm för byggnader, min kollega som jobbar med det jobbar mycket med
anläggningar. Vi har även många kollegor som jobbar med LCA uppe i norr.
Författarna: Just dem här analyserna som du utför är det för byggnader eller
varierat?
Amanda: Jag har inte hunnit med att göra mycket på grund av att jag är ganska
ny, just nu får jag sitta med kontorsbyggnader.
4. Hur ser utförandet ut av era LCA?
Författarna: Hur ser en typisk vardag ut för dig om du kommer in till jobbet och
ska utföra en LCA?
Amanda: Vi har haft ett program som hette SimaPro, men jag har inte jobbat
mycket i det. Jag har tidigare jobbat med ett program som hette GaBi hos NCC,
så det programmet kan jag jobba med. Nu har vi köpt in ett annat program som
heter One Click LCA och det sitter jag med för tillfället. Tanken är att det ska
vara väldigt lätt att importera 3D-modeller eller Excell-filer.
Författarna: Har du sett någon skillnad med koldioxidutsläpp om andelen glas
utökas eller minskas för kontorsbyggnader?
Amanda: Jag har nog inte gjort så fullständiga analyser för att kunna ge rätt svar,
däremot kan man säga att det är en stor skillnad om man tar glas istället för
betong. Byter man ut betongelement mot glasfasader så blir resultatet mycket
bättre. Betong är beständigt att bygga med, men att framställa klinker som är i
betong eller cement är påfrestande på miljön.

Författarna: Om vi bortser från enbart kontorsbyggnader och kollar generellt på
de LCA som du har utfört, brukar resultatet variera mycket när det är mer glas i
fasaderna gentemot andra material som exempelvis trä och tegel?
Amanda: Det vågar jag inte svara på, eftersom det beror på hur konstruktionen
ser ut, det vill säga vikt och bredd. Det är inte säkert att det går att byta ut en m2
vägg i trä mot en m2 vägg glas, den frågan är svår att svara på.
Författarna: Låt oss säga att en kontorsbyggnad är kvadratisk och har en
bärande kärna i mitten, hur skulle LCA resultatet skilja sig enligt din erfarenhet
om man byter ut trä mot glas, eller tegel mot glas?
Amanda: Om man tar mot trä exempelvis, så spelar det roll vart man köper in
träet ifrån. Det finns färdiga modellväggar i trä som går att köpa in av företag
uppe i norr. Då blir det längre transporter, och ineffektiva transporter. Trä är
oerhört bra material så det kan vara plus/minus noll jämfört med glas kan jag
tänka mig.
Författarna: Tar man hänsyn till att man måste underhålla trä?
Amanda: Ja, det beror på livslängden beroende på vad företaget säger, sedan
beror det även på vilken el dem använder i fabriken, hur dem fraktar det därifrån.
5. Utför du/ni energiberäkningar?
Amanda: Nej, jag får vidarebefordra era energifrågor till en kollega som gör
energiberäkningar tillsammans med hans grupp.
6. Hur ser utförandet ut av era energiberäkningar?
Författarna: Då antar vi att du inte heller vet hur utförandet sker för
energiberäkningarna.
Amanda: Ja, exakt.
7. Räknas det för hand eller används digitala verktyg?
Författarna: Vi inser att det här en retorisk fråga då du redan nämnt att ni
använder er av digitala verktyg men en följdfråga på detta då, är era digitala
verktyg speciellt det nya du använder idag, enbart för er eller finns det ute på
marknaden?
Amanda: Den finns för alla, om man går in på One Click LCA så kommer det
upp.
Författarna: Hur pass precisa är de programmen som ni använder?
Amanda: All data som finns i programmet är baserat på EPDer, så all data där är
tredjeparts verifierat, så det är ju så precist det kan bli. Sedan finns det även
schablonsvärden för vissa grejer som jag personligen inte känner till. Om man
köper in material från företag som inte har värden på deras produkter, så får man
ta en annan produkts värden som är likvärdig
Författarna: Hur avrundar ni exempelvis koldioxidutsläppresultatet vid
beräkning med hjälp av digitala verktyg?
Amanda: Vi använder oss av två decimaler.
Författarna: Om ni får uppdraget att leverera LCA resultat till ett företag, utgår
ni enbart från de värden som kommer från beräkningsverktygen?
Amanda: Ja, det här programmet använder vi bara för att kunna ta extra poäng i
BREEAM & LEED samt för att kunna göra screening LCA, det vill säga utföra
dem övergripande.
Författarna: Alla i Tyréns som utför LCA använder de enbart One Click LCA?
Amanda: Ja, utöver det använder de även SimaPro också, det beror på vilka

program man kan. När det kommer till mer avancerade projekt så används
SimaPro programmet istället.
Författarna: Är det lika trovärdigt att använda SimaPro?
Amanda: Programmet är självklart packad med mer data, och programmen är
packade med information från EPDer.
Författarna: Låt oss säga att du har en byggnad och du har valt laminerat glass
från EPD och likande för betong och resterande material då är det lika bra att
använda sig av one click LCA eftersom allt annat redan är angett?
Amanda: Absolut, men om jag vill skilja på en typ av glas med en annan, så
kanske det bara finns en EPD för just den typen
Författarna: Om jag nu nämner Anavitor, så vet du vad det är antar jag?
Amanda: Ja, det vet jag.
Författarna: Hur bra eller dåligt är det?
Amanda: Jag jobbade lite med det innan, nu jobbar jag inte med det själv.
Författarna: Har ni någon på kontoret som jobbar med det?
Amanda: En före detta kollega tyckte att det var helt värdelöst, jag vet inte om
det är något att lita på, jag kan själv inte säga så mycket om det eftersom jag själv
inte suttit med det.
Författarna: Kontorsbyggnaden som vi har erhållit är belägen i Göteborg, och
vi kommer att variera mängden glas i den ordinarie byggnaden vid utförandet av
våra Livscykelanalyser. Vilket program kan du rekommendera när vi ska utföra
våra Livscykelanalyser?
Amanda: Om det finns EPDer för den glastypen dem har köpt in, då är
BIONOVA- One Click LCA jättebra. Den är även väldigt lätthanterlig
Författarna: Behöver man införa någon annan indata förutom indata som
erhålls från EPDerna?
Amanda: Dem behöver du inte lägga in dem finns redan där, det gäller bara att
hitta dem, men det du måste veta är typ av material och mängder
Författarna: Om vi får tag på materialen men inte vilka EPDer som använts för
kontorsbyggnaden, hur går man tillväga då med programmet Bionova- One click
LCA?
Amanda: Jag vet inte riktigt, men jag hade tagit något liknande material som det
finns EPDer på. Om det inte finns så kan något av dem andra programmen vara
bra som SimaPro, Anavitor eller GaBi. Både GaBi & SimaPro är svårhanterade,
och det är ju tråkigt. Det finns även extremt mycket data i båda dessa, för mer
information om dessa program så kan man ringa deras företag.

Bilaga 3
Bilaga 3- Intervju med KPAB
1. Vad har du för utbildning och arbetserfarenhet?
Mattias: Även jag har utbildat mig på Jönköpings tekniska högskola, men jag har
en examen inom maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och
produktion. Så brukade den heta när jag tog examen 2013. Jag har jobbat som
projektledare och teknisk säljare kan man säga inom det som kallas metallpartier
hos oss, men även inom glaspartier under åren.
2. Vad är din roll i företaget?
Idag har jag mer rollen som teknisk säljare och tidigare mer projektledare.
Författarna: Fick du projektledarrollen direkt eller fick du börja som
biträdande?
Mattias: Nej det fick jag direkt, företaget var mindre då kan man säga, då
räknade man på sina egna projekt, och när dem sedan blev sålda så ledde projekt
genom det ledet också, genom inköp tillverkning och montage. Idag jobbas det
mycket för entreprenader så det har blivit mer uppdelat så där, samt har vi
renodlade projektledare, tekniker, säljare osv.
Författarna: Så din roll i företaget är idag en projektledarroll alltså?
Mattias: Min roll idag är säljare kan jag säga.
Författarna: Är det något du valt själv?
Mattias: Ja, blev tillfrågad och även tagit den riktningen. Det som vi håller på
med är ju metallpartier, detta infattar exempelvis glasfasader och alltså större
glaspartier, men även fönster och dörrar. Exempel skjut vik partier av aluminium
profiler eller av stålprofiler. Då består mitt jobb att tillexempel att jag får en
frågesändare från t.ex. Skanska. De ska bygga något, och så vill dem att jag ska ta
fram produkter beroende på U-värdes krav, ljudkrav och vad det nu må vara. Jag
väljer system och glas efter det, sen tar jag fram en tillverkningskostnad det vill
säga vad det kostar att montera, om det krävs kranar och hur det går till. Därefter
sammanställer jag ett anbud vilket sammanfattar lite min roll i företaget.
3. Utför du/ni energiberäkningar för era glaspartier?
Mattias: Ja, främst U-värdeberäkningar som det kallas för. Det är väldigt vanligt
just med glaspartier överlag samt pratas det om glasets U-värde, men även dess
transmission värde och LT-värde, hur mycket värmegenomgången är och hur
mycket dagsljus som kommer igenom. Det finns massa olika krav man kan få,
idag finns det miljöbyggnad guld och silver, svanen m.m. och det får vi ofta jobba
med i sådana projekt. Då får vi se till att vi handlar in det som krävs. Vi får
anpassa glaset så dem håller detta.
Författarna: Om ni inte hamnar inom ramen då?
Mattias: Då ska vi göra något som heter nuvärdes beräkningar. Alla U-värden tas
då från ramarna och läggs ihop med glaset, och så får man fram totala U-värdet
för varje parti. Man kan även göra det gemensamt för flera partier, säg att du har
kanske 25 eller mer partier och ett U-värde på 0,9 då kanske man har lättare att nå
det kravet eller lägre på vissa partier. Fasta större glaspartier får lättare ett lågt uvärde medansen kanske då enkla dörrar som är 10x21 stora oftast får lite sämre
U-värden. Men ibland kan det vara så att genom att ta på helheten, d.v.s. totalt
sätt klarar vi det här U-värdet. Däremot kan det vara så att några partier ligger

under i U-värde, och då får man skriva det och ange det. Vid ett sådant tillfälle
går man tillbaka till beställaren som då undersöker om det går att hantera dessa
skillnader i projektet d.v.s. Om andra U-värden kan ändras i projektet.
Författarna: Är det något som beställaren får betala mindre för, blir det något
avdrag eftersom ni inte nått kraven?
Mattias: Nej, oftast framgår det i vårt anbudsskede kan jag säga. Där kan man se
vad kraven är och se till att det gör det, gör det inte det så får vi skriva ett avsteg,
för att det ska bli inräknat. Det blir inte billigare egentligen för att jag inte räknat
med det.
4. Utför du/ni livscykelanalyser (LCA) för era glaspartier?
Mattias: Nej det är inget som vi utför.
Författarna: Om det är något som beställaren som skulle vilja ha med, hur löser
ni det då, försöker ni få fram dem via dem som levererat glaspartierna till er?
Mattias: Vi har varit i några projekt där vi fått ta reda på vart sanden kommer
ifrån för glasen och vi har även fått rapportera sträckor där vi kör samt vilken typ
av transport vi använt. Sådant kräver ofta projekt, men inga kompletta LCA för
våra partier. Det är mycket möjligt systemleverantörer som liksom tagit fram
detta för aluminiumprofilerna för deras grejer. Det är då även dem som har tagit
fram U-värden då det finns i deras program. Det är mycket möjligt att dem har
mer sådant också, men det är inget som vi fått frågor på.
Författarna: Är det något ni kan erbjuda om beställaren kräver det?
Mattias: Nej, kunskapen inom det finns inte hos oss idag. För vår del är glas en
beståndsdel, men sedan har vi även alla profiler som är i separata delar.
5. Utför du/ni livscykelkostnadsanalyser (LCC) för era glaspartier?
Mattias: Nej det är inget som vi utför.
6. Hur ser utförandet ut av era LCA/LCC?
Mattias: Nej det är inget som vi utför.
7. Räknas det för hand eller via digitala verktyg?
Mattias: Vi använder oss av digitala verktyg. Ex Säg att du har ett skjutparti till
ditt rum eller du vill ha en stor glasfasad till ett köpcenter då ritar jag själva
systemet. Efter att jag ritat upp systemet så matar jag in värdena och samt vilka
krav som ställs på den fasaden som, exempelvis kan kravet för fasaden vara uvärdet 1.0 då kanske jag behöver ett glas med u-värdet 0.6 och därefter läggs data
i programmet. När jag har allt klart framför mig, dvs. ritat upp systemet, glasets
värde mm. så kan jag påbörja u-värdes beräkningen med hjälp av programmet. Då
får jag fram ett slutvärde för glaset.
Författarna: Är det väsentligt att ni och era producenter använder er av samma
digitala verktyg i mån om att beräkningarna inte skall avvika?
Mattias: Det vet jag inte, men jag tror inte det spelar någon större roll.
Författarna: Finns det något specifikt verktyg som ni använder er av? Är det
tillgängligt för alla eller enbart för KPAB?
Mattias: Det är bara till för oss på KPAB och vi utför inte energiberäkningarna
totalt, det är ofta ett annat konsultbolag då de får in den indata som krävs för att
utföra dessa. Vi kan bara få fram de u-värdena med hjälp av vårt specifika
program.
Författarna: Då använder ni er av någon sorts form av beredningsprogram?
Mattias: Ja precis, det använder vi även till för att rita i samt för att utföra
produktionsunderlag.

8. Hur ser utförandet ut av era energiberäkningar?
Författarna: Baserat på din erfarenhet samt kunskap tror du att det uppstår en
drastisk energikonsumtionsskillnad vid utökad användning av glas?
Mattias: Nja, ju större och mer glas man använder sig av desto bättre och lättare
är det att få bra u-värde på partierna då.
Författarna: Dock måste man kyla ner mer under sommaren då man får in
mycket ofrivillig värme, detta lär ju öka energikonsumtionen.
Mattias: Ja precis så är fallet, men mycket av vårt jobb går även ut på att ha rätt
typ solskyddsbeläggningar både utanpå och innanför. En lösning till detta kan
vara att använda sig av glas med mörkare ton för att få ner energikonsumtionen.
Dock är det riktigt att energianvändningen ökar om man inte använder sig av
solskyddsbeläggningar.
Författarna: Men blir inte detta dyrare för beställaren då?
Mattias: Jo, det blir det.
Författarna: Men tror du, personligen, att det är något beställaren kan tjäna på
i längden eftersom han sparar mer energi med hjälp av tonade glas eller annan
sorts solskyddsbeläggning?
Mattias: Ja, det tror jag eftersom i dagsläget finns det glas som kan förändra sig
själva, med hjälp av en ”smart beläggning” där individen själv kan styra när den
ska vara mörk eller när den skall vara ljus. Idag är dessa funktioner kostsamma
för beställaren eftersom de är en relativ ny teknik och då får man själv bestämma
om det är värt att installera dessa.

Bilaga 4
Bilaga 4-Intervju med GICON
1. Vad har du för utbildning och arbetserfarenhet?
Carl: Jag har utbildat mig på Chalmers tekniska högskola inom väg och vatten
med inriktning byggnadsteknisk funktion. Jag har jobbat i ungefär 10 år med
VVS och energiberäkningar.
Författarna: Har du jobbat med det omedelbart efter utbildningen?
Carl: Ja det har jag gjort. Jag började jobba med Bengt Dahlgren som är
”Teknikkonsulter inom brand, VVS och energi”. Därefter gick jag över till WSP
och slutligen började jag jobba hos GIOCN.
2. Vad är din roll i företaget?
Carl: Min roll för närvarande är handläggare och projektansvarig.
Författarna: Vad har du för arbetsuppgifter då?
Carl: Det är att handlägga projekt, planera, fördela arbetsuppgifter och tidplaner
och så vidare.
3. Utför du/ni livscykelanalyser (LCA)?
Carl: Nej, det är inget som vi utför här på GICON, dock kan en
livscykelkostnadsanalys utföras om beställaren kräver detta.
Författarna: Är det förekommande att beställarna kräver en LCCA?
Carl: Nej det är inte förekommande, men det har hänt.
4. Hur ser utförandet ut av era LCA?
Författarna: Eftersom ni inte utför LCA så hoppar vi över denna fråga.
Carl: Precis.
5. Utför du/ni energiberäkningar?
Carl: Ja det gör vi ganska ofta här på GICON.
Författarna: Du sa att din uppgift vart att fördela arbetsuppgifter och tidplaner,
betyder det då att du själv inte utför energiberäkningarna?
Carl: Nej precis, dock så har jag jobbat med det tidigare. Det händer även att jag
får komma in och handleda vid problem.
6. Hur ser utförandet ut av era energiberäkningar?
Författarna: Hur ser en typisk vardag ut för er när ni ska utföra
energiberäkningar?
Carl: Först är det insamling av indata för beräkningarna. Då är det kontakt med
respektive konsult eller disciplin. U-värden och klimatskal, ritningar, VVSsystem måste också samlas in. Därefter bygger vi upp modellen.
Författarna: Använder ni er av Svebys standarder när ni ska samla indata?
Carl: Ja, det gör vi men även av det nya BEN1 dokumentet. Det är ett nytt
dokument som kom vid årsskiftet som man ska använda. BEN1 bygger på Svebys
indata.
Författarna: Med er erfarenhet utav utförandet av energiberäkningar, hur skiljer
sig energianvändningen när glasmängden varierar det vill säga mer eller mindre

glas i fasaden?
Carl: Det är svårt att svara på den frågan. Vi kollar på färdiga byggnader, jag kan
inte berätta om något färdigt projekt om hur glasarean påverkar
energianvändningen. Jag kan däremot gissa att kylan ökar på sommaren.
Författarna: Menar du att byggnaden behöver kylas ner då?
Carl: Ja, precis.
Författarna: Men det behöver inte betyda att energianvändningen är större för
byggnader med mer glas i fasaden?
Carl: Nej, absolut inte. Som sagt så är denna fråga svår att svara på.
Författarna: Om vi tänker oss en relativt vanlig kontorsbyggnad inte så stor, vad
brukar anledningen vara till att energianvändningen är stor?
Carl: Oftast brukar det vara att byggtider på installationer inte stämmer överens
mot hur det egentligen är tänkt. Eller att verksamheten kanske ändras till en
dygnet runt verksamhet som den inte var tänkt att vara från början. Det vill säga
att byggnaden används på ett annat sätt än vad som är projekterat.
Författarna: Har det uppstått att det har blivit ett för högt
energianvändningsvärde som inte berott på er?
Carl: Vi kommer in ganska tidigt i skedet och om vi ser att byggnaden kommer
att dra för mycket energi och livstid i projektet så säger vi till om U-värdena
behöver minskas och om glasarean ska minskas.
Författarna: Brukar byggherrarna eller beställaren vilja köpa in fönster med
bättre U-värde då?
Carl: Ja det brukar det vara, oftast är det så att dem ställer krav på energin, det
vill säga om dem ska klara BBR eller certifiera miljöbyggnad och Green
Buildning. Vi gör beräkningar i tidigt skede och ser ifall man kommer att uppfylla
dessa krav senare. Om kraven inte uppfylls får man göra förbättringar.
7. Räknas det för hand eller används digitala verktyg?
Författarna: Ni nämnde tidigare att ni använder er av digitala verktyg, använder
ni er av specifika energiprogram som exempelvis IDA ICE?
Carl: Ja, vissa av våra kollegor använder IDA ICE.
Författarna: Hur kommer det sig att ni använder er av programmet IDA ICE om
jag får fråga?
Carl: Vi har märkt att IDA ICE är ett bra program, man får ut mycket data ur det,
samt så brukar det även efterfrågas av beställaren. Vi använder även programmet
RIUSKA.
Författarna: Vilket är bäst utav dem två, om jag får fråga?
Carl: Resultat mässigt tror jag dem är lika, men det skiljer sig mer på hur man
matar in indata, samt så är Risuka inte lika känt på den svenska marknaden.
Författarna: Vilket program är enklare att använda när det kommer till hur
indata och 3D-modeller förs in i programmen?
Carl: Jag tycker att IDA ICE är bättre
Författarna: Vad är dem typiska felen som kan uppkomma med IDA ICE?
Carl: Det är att man matar in fel indata och att man kanske inte har förståelse för
hur programmet utför beräkningarna, det vill säga hur energin beräknas i
programmet. Exempelvis vad som händer om du lägger in en köldbrygga i
programmet, sen kan det vara svårt att veta hur man ska räkna
distributionsförluster som det även är med andra program. Med tanke på att det är
svårt att föra in beräkningar så görs ofta förenklingar.
Författarna: De värden som man uppskattar är dem betydande för resultatet.

Carl: Det kan vara betydande, som tillexempel energiförlusterna i en byggnad
kan vara stora, men sen gör man ett antagande och då gäller det att det projekteras
efter det. Annars när man gör antaganden så brukar det vara erfarenhetsvärden.
Författarna: Dem energianalyserna som ni utför i tidigt skede, brukar det
stämma överens med resultatet i slutskedet?
Carl: Den beräkningen bygger på en viss indata då som vi tar fram, så det får ju
bli ett projekteringsunderlag som man får följa med hela processen. Om man gör
några förändringar mot de antagna värdena så får man rätta till det. I slutändan
ska den stämma.
Författarna: Brukar den stämma?
Carl: Den brukar stämma hyfsat bra, plus/minus på några KWH ungefär
Författarna: Går det upp mot 5 KWH eller?
Carl: Det är lite svårt att säga, man korrigerar efter brukarens användning, men
det skiljer säkert med 10-15 % kanske.
Författarna: Det är inget som beställaren hänger sig på?
Carl: Nej, skiljer det för mycket så får man göra en utredning och justera något så
det stämmer överens med det som projekterats.
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One Click LCA  LCA Made Easy

 Thesis project  Design A 30 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 11:51

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate reporting to product stage, construction
process,
More... use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO 14040/14044 or EN 15804. It is compliant with the Active House Specification
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 Thesis project  Design B 50 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 11:52

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate reporting to product stage, construction
process,
More... use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO 14040/14044 or EN 15804. It is compliant with the Active House Specification
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 Thesis project  Göteborg 70 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 16:34

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate reporting to product stage, construction
process,
More... use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO 14040/14044 or EN 15804. It is compliant with the Active House Specification
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One Click LCA  LCA Made Easy

 Thesis project  Stockholm 30 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:13

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results

Sector

Global
warming
kg CO2e

Acidification
kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

2,22E6

1,34E4

2E3

1,81E2

7,46E2

2,25E7

A4

Transportation to site

1,62E5

7,62E2

1,62E2

3,21E2

1,61E1

4,63E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,59E6

1,79E4

6,78E3

1,92E0

2,54E2

3,2E8
Hide empty

3,64E4

2,29E2

5,6E1

1,26E3

2,96E1

7,69E5

2,67E5

5,56E2

1,92E2

6,65E3

3,25E1

1,37E6

4E6

3,24E4

9E3

1,97E0

1,05E3

3,48E8

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

4,74E2

3,83E0

1,07E0

2,33E4

1,24E1

4,12E4

Total

Results per denominator
Atemp (BBR), Sweden 8450.0 m2

x
Global warming
Acidification
Eutrophication
Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower atmosphere
Primary energy





https://www.360optimi.com/app/sec/design/results?entityId=58fdb5705d96ff35e7567295&childEntityId=590d92f85d96ff793c943ab0&indicatorId=BuildingLife…

1/2

5/6/2017

Toggle all

One Click LCA  LCA Made Easy

Straight lines

Curved lines





https://www.360optimi.com/app/sec/design/results?entityId=58fdb5705d96ff35e7567295&childEntityId=590d92f85d96ff793c943ab0&indicatorId=BuildingLife…

2/2

5/6/2017

Bilaga 21

One Click LCA  LCA Made Easy

 Thesis project  Stockholm 50 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:14

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results

Sector
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warming
kg CO2e

Acidification
kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

2,08E6

1,29E4

1,93E3

8,46E3

6,86E2

1,99E7

A4

Transportation to site

1,56E5

7,35E2

1,57E2

3,09E2

1,55E1

4,46E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,57E6

1,75E4

6,6E3

1,92E0

2,49E2

3,19E8
Hide empty

3,23E4

2,13E2

5,28E1

6,76E4

2,88E1

6,77E5

2,67E5

5,56E2

1,92E2

6,65E3

3,25E1

1,37E6

3,84E6

3,14E4

8,74E3

1,96E0

9,8E2

3,44E8

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph
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2,32E4

1,16E1
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Total
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Global warming
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Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower atmosphere
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 Thesis project  Stockholm 70 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:19

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results

Sector

Global
warming
kg CO2e

Acidification
kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

1,82E6

1,14E4

1,69E3

4,62E3

5,95E2

1,72E7

A4

Transportation to site

1,37E5

6,45E2

1,38E2

2,72E2

1,37E1

3,92E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,18E6

1,61E4

6,34E3

1,29E0

2,18E2

2,27E8
Hide empty

2,75E4

1,85E2

4,61E1

4,68E4

2,52E1

5,77E5

2,36E5

4,91E2

1,69E2

5,87E3

2,87E1

1,21E6

3,17E6

2,83E4

8,22E3

1,33E0

8,52E2

2,49E8

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph
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3,35E0

9,72E1

1,57E4
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2,94E4

Total
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Atemp (BBR), Sweden 8450.0 m2

x
Global warming
Acidification
Eutrophication
Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower atmosphere
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 Thesis project  Lund 30 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 11:56

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate reporting to product stage, construction
process,
More... use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO 14040/14044 or EN 15804. It is compliant with the Active House Specification

Lifecycle assessment results
Global
warming
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kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone depletion
potential

Formation of ozone of lower
atmosphere

Primary
energy

kg CFC11e
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MJ

A1A3

Construction Materials

2,22E6

1,34E4

2E3

1,81E2

7,46E2

2,25E7

A4

Transportation to site

1,62E5

7,62E2

1,62E2

3,21E2

1,61E1

4,63E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,56E6

1,71E4

6,4E3

1,91E0

2,44E2

3,17E8
Hide empty

Total

3,64E4

2,29E2

5,6E1

1,26E3
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7,69E5
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5,56E2
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3,25E1

1,37E6
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3,15E4
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1,96E0

1,04E3

3,44E8

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

4,71E2
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1,23E1
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Results per denominator
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x
Global warming
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Eutrophication
Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower
atmosphere
Primary energy
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 Thesis project  Lund 50 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 11:59

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results
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Eutrophication
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Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

2,08E6

1,29E4

1,93E3

8,46E3

6,86E2

1,99E7

A4

Transportation to site

1,56E5

7,35E2

1,57E2

3,09E2

1,55E1

4,46E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use
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Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,55E6

1,69E4

6,31E3
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2,41E2

3,16E8
Hide empty

3,23E4

2,13E2

5,28E1
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2,88E1

6,77E5

2,67E5

5,56E2

1,92E2

6,65E3

3,25E1

1,37E6

3,82E6

3,08E4

8,44E3

1,95E0

9,72E2

3,41E8

Show graph
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Show graph
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9,99E1

2,31E4

1,15E1

4,03E4
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 Thesis project  Lund 70 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:00

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results

Sector

Global
warming
kg CO2e

Acidification
kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

1,82E6

1,14E4

1,69E3

4,62E3

5,95E2

1,72E7

A4

Transportation to site

1,37E5

6,45E2

1,38E2

2,72E2

1,37E1

3,92E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,14E6

1,49E4

5,82E3

1,29E0

2,04E2

2,22E8
Hide empty

2,75E4

1,85E2

4,61E1

4,68E4

2,52E1

5,77E5

2,36E5

4,91E2

1,69E2

5,87E3

2,87E1

1,21E6

3,13E6

2,71E4

7,69E3

1,32E0

8,37E2

2,44E8

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

Show graph

3,71E2

3,2E0

9,1E1

1,56E4

9,91E2

2,89E4

Total
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Global warming
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Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower atmosphere
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 Thesis project  Umeå 30 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:21

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results
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warming
kg CO2e

Acidification
kg SO2e

Eutrophication
kg PO4e

Ozone
depletion
potential
kg CFC11e

Formation
of ozone of
lower
atmosphere
kg Ethenee

Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

2,22E6

1,34E4

2E3

1,81E2

7,46E2

2,25E7

A4

Transportation to site

1,62E5

7,62E2

1,62E2

3,21E2

1,61E1

4,63E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,74E6

2,3E4
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1,95E0

3,12E2

3,37E8
Hide empty

3,64E4

2,29E2

5,6E1

1,26E3

2,96E1

7,69E5

2,67E5

5,56E2

1,92E2

6,65E3

3,25E1

1,37E6

4,16E6

3,74E4

1,12E4

2E0

1,1E3

3,65E8

Show graph
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Show graph
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Show graph
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1,31E1

4,32E4

Total
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 Thesis project  Umeå 50 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:35

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results
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kg PO4e

Ozone
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of ozone of
lower
atmosphere
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Primary
energy
MJ

A1A3

Construction Materials

2,08E6

1,29E4

1,93E3

8,46E3

6,86E2

1,99E7

A4

Transportation to site

1,56E5

7,35E2

1,57E2

3,09E2

1,55E1

4,46E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement

Hide empty

B6

Energy use

B7

Water use

C1C4

Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,74E6

2,28E4

8,91E3

1,94E0

3,1E2

3,36E8
Hide empty

3,23E4

2,13E2

5,28E1

6,76E4

2,88E1

6,77E5

2,67E5

5,56E2

1,92E2

6,65E3

3,25E1

1,37E6

4,01E6

3,66E4

1,1E4

1,98E0

1,04E3

3,61E8

Show graph

Show graph

Show graph
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Show graph
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Total

Results per denominator
Atemp (BBR), Sweden 8450.0 m2

x
Global warming
Acidification
Eutrophication
Ozone depletion potential
Formation of ozone of lower atmosphere
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 Thesis project  Umeå 70 %
Lifecycle assessment, EN15978

x

Default values are used in calculation: Transportation distances, Nordic. Results were also calculated again.

Commercial usage is forbidden. EDUCATIONAL Mohammad Moucho Building LCA, EDUCATION, Mohammadkarim Moucho 06.05.2017 12:37

Building lifecycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to grave with separate
reporting
More... to product stage, construction process, use stage, operational energy, and end of life. This LCA software and related datasets are compliant with ISO

Lifecycle assessment results
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Primary
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A1A3

Construction Materials

1,82E6

1,14E4

1,69E3

4,62E3

5,95E2

1,72E7

A4

Transportation to site

1,37E5

6,45E2

1,38E2

2,72E2

1,37E1

3,92E6

A5

Construction/installation process

Hide empty

B1B5

Maintenance and material replacement
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B6

Energy use
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Water use
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Deconstruction

D

External impacts (not included in totals)

1,34E6
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8,64E3
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2,45E8
Hide empty
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4,91E2
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5,87E3

2,87E1

1,21E6

3,33E6

3,35E4

1,05E4

1,35E0
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2,66E8
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Inledning
I denna rapport redovisas den energibalans som tagits fram för att
redogöra byggnadens förväntade specifika energianvändning i detta
tidiga skede av projektet.
Underlag för rapporten är A-modeller, Skanska Ramprogram och
underlag från entreprenören.
Gällande energiberäkning är daterad 2016-02-18.

!
!

!
!

Beskrivning av byggnaden!
Piren 2 är belägen på kv Lindholmen 39:1 Hisingen Göteborg och
består av en kontorsbyggnad med 8 våningar. I källarplan finns
teknikutrymmen och garage. På entréplan är lokalytor för Café/Butik
belägna, de övriga planen består av kontor, kontorlandskap och
mötesrum.
Byggnaden är ansluten till Göteborgs fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Energikrav BBR, Green Building
Energikravet enligt BBR 20 är 80 kWh/m2 Atemp, år + tillägg för
uteluftsflöde 70(qmedel-0,35)
Uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen är 1,5 l/s,m2
Drifttid ventilation 60 h per vecka med 1,5 l/s,m2 ger
qmedel = (60/168)*1,5 + (108/168)*0 = 0,54 l/s
Energikrav enligt BBR: 80 + 70(0,54-0,35) = 93,3 kWh/m2
Nästa framtida energikrav i BBR 22 bli 65 kWh/m2 Atemp, år + tillägg
för uteluftsflöde över hygienvärdet +70 * ( qmedel - 0,35 )
Således bedöms framtida energikrav inklusive korrigering för den
högre luftmängden bli 78 kWh/m2
Kravet för Green Building är 75 % av BBR kravet, vilket i detta fall är
69 kWh/m2 år.
Framtida Miljöbyggnad/Green building krav är således 58,5 kWh/m2
Skanskas mål / krav är att energianvändningen skall vara kring
60 kWh/m2,år.
Krav på Umedel enligt BBR: 0,6 W/m2K.
Beräkningen visar på ett Umedel på 0,34 W/m2K.
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U-värde prefab betongvägg
Ett resulterande U-värde för hela väggkonstruktionen beräknades
enligt följande:
För bästa snittet användes U-värdet 0,17 W/m2K.
Utifrån Kynningsruds snitt, daterat 2015-11-09, över fönstersmygens
horisontella och vertikala betongkanter beräknades ett sammanvägt
U-värde för för hela elementets konstruktionen.
Det sammanvägda U-värdet för hela elementet är 0,26 W/m2K.
Sist gjordes påslag för köldbryggor i konstruktion och vid montage.
Exempelvis stag mellan inner- och ytterskiva, förstyvningsfästen,
elementskarvar och drevning däremellan, samt mot fönster. För alla
dessa köldbryggor görs ett generellt påslag på +10%.

Indata
A-temp
Ort
Klimat
Beräkningsprogram

8450 m2
Göteborg
Göteborg
RIUSKA

Beräkningsprogram
Beräkningen är utförd i Riuska. Riuska bygger på beräkningsmotorn
från ViusalDOE och utför transienta simuleringar som tar hänsyn till
byggnadens tröghet, varierande internlaster, solposition mm.
Beräkningen på Piren 2 är utförd med 96 zoner.
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Klimatskal

2016-03-07

Kommentar

Yttervägg

0,285 W/m2K
(sammanvägd
konstruktion inkl
köldbryggor)

100 mm tegel/btg, 180
mm isolering, 150 mm
btg, Sammanvägt Uvärde underlag
Kynningsrud

Yttertak

0,14 W/m2K

enligt mail K, 20160125

Källare

0,38 W/m2K, mot luft

enligt mail K, 20160125

Glas 1: västra,
södra
och norra fasaderna

U-värde: 0,72 W/m2K
inkl karm
g-värde: 0,28

enligt mail Skanska,
20160128

Glas 2: östra
fasaden

U-värde: 0,72 W/m2K
inkl karm
g-värde: 0,4

enligt mail Skanska,
20160128

Glasdörrar

U-värde 1,4 W/m2K

enligt mail Skanska,

Ståldörr

U-värde 1,6 W/m2K

enligt mail Skanska,

Garageport

U-värde 0,9 W/m2K

enligt mail Skanska,

Solskydd

Södra fasaden
skuggas av
intilliggande byggnad
till 40 %

I beräkningen är en
utvändig skärm som
täcker 40 % av fönstret
använd

Infiltration

0,012/h

Antagen

Köldbryggor

Inkluderade i U-värde
yttervägg

Antagen, 10 % påslagg
köldbryggor

Luftbehandling
Systemtyp

Kommentar
Kontor/
kontorslandskap/
mötesrum CAV med
kylbafflar.
Frikyla till kylbaffar då
utomhustemp. < 12°C

Dokumentnamn

Sidor

6 (10)

ENERGIBERÄKNING

Handläggare

GICON Installationsledning AB
Åvägen 17 C
412 51 Göteborg
0705 - 213 222

www.gicon.se
Status

GI
Projektnamn

Utställare

ET / CP

Skanska
Nybyggnation av Kontor

Datum

2015-11-11
Rev datum

Piren 2

BYGGHANDLING

Klimatskal
Luftflöden
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Kommentar
Kontor/
Kontorslandskap: 1,5
l/sm2.
Cafe: 3 l/sm2

Luftbehandling

Kommentar

Drifttid ventilation och
kyla

700-1900

Sveby

Tilluftstemperatur

18°C/20°C

vinter/sommar

Temp.verkningsgrad
VVX LA01/LA02

72,5 %/86 %

LA01 kontorsaggregat
LA02 Café/Butik, Enligt
Entreprenad planering
20160122

SFP LA1/LA2

1,46/1,41

Pumpar

ca 3,5 kW

Temperaturkrav

Sommar: 23°C -1+2°C
Vinter: 21° C - 1+ 2°C

Internlaster

Antaget

Kommentar

Personer

1 pers / 15 m2,
800-1700

2/3 beläggning, enl
Skanska Ram

Belysning

10 W/m2, 800-1700

2/3 beläggning, enl
Skanska Ram

Utrustning

1 dator per arbetsplats
150 W , 800-1700

2/3 beläggning, enl
Skanska Ram

Övriga energiposter

Kommentar

Hissar

5,5 MWh/hiss totalt
11MWh

Sveby

Entrevärme

10 MWh/år

Erfarenhetsmässigt
antagande
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Frånluftsfläkt, soprum

SFP = 0,6
50 l/s
8760 h

Enligt Entreprenad
planering 20160122

Distributionsförluster,
värme

5,0 kWh/m2

Antagen

Distributionsförluster,
kyla

4,0 kWh/m2

Antagen
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Energianvändning
MWh

kWh/m2,år

Rumsvärme

141,1

16,7

Värme luftbehandling

55,3

6,5

korrigering för tappvarmvatten
inkl VVC

42,2

5

10

1,2

Påslag radiatorer dynamiska
förluster

25,4

3,0

Påslag ventilation frysskydd

8,5

1,0

282,5

33,4

Rumskyla

87,0

10,3

Kyla luftbehandling

22,7

2,7

Påslag rörförluster

16,9

2,0

Påslag kylbafflar, dynamiska
förluster

25,4

3,0

Summa Kylenergi

152,0

18,0

Fläktar

52,5

6,2

Pumpar

26,3

3,1

25

3,0

103,8

12,3

538,3

63,7

Värmeenergi

Entrévärme

Summa Värmeenergi

Kylenergi

Fastighetsenergi

Övrig fastighetsel
Summa fastighetsenergi

Total specifik
energianvändning
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Resultat
Beräkningen visar att energianvändningen för byggnaden blir 63,7
kWh/m2,år (538,3 MWh/år).
Detta gör att byggnaden uppfyller kraven för BBR och Green
Building.

!

!

Bilagor
Bilaga 1, Energianvändning

Utställare

ET / CP
Datum

2015-11-11
Rev datum

2016-03-07

Dokumentnamn

Sidor

10 (10)

ENERGIBERÄKNING

Handläggare

GI

GICON Installationsledning AB
Åvägen 17 C
412 51 Göteborg
0705 - 213 222

Projektnamn

Utställare

ET / CP

Skanska
Nybyggnation av Kontor

www.gicon.se
Status

Datum

2015-11-11
Rev datum

Piren 2

BYGGHANDLING

2016-03-07
1 (1)

Energianvändning
Sammanställning
Totalt
Bilaga11,1Energianvändning
Piren12

Dokument

Skapad
BASIC1INFORMATION:
Tempererad=area=(Atemp):
Tempererad=volym:
Fjärrvärmekostnad:
Elkostnad:

8=450,0
32=500,0
X
X

MWh
272,8
17,0
141,1
55,3
42,0
7,5
10,0
143,7
22,7
87,0
34,0
103,8
52,5

kWh/m²
32,3
2,0
16,7
6,5
5,0
0,9
1,2
17,0
2,7
10,3
4,0
12,3
6,2

kWh/m³
8,4
0,5
4,3
1,7
1,3
0,2
1,2
4,4
0,7
2,7
1,0
3,2
1,6

K=Pumpar
K=Hiss

26,3
11,0

3,1
1,3

0,8
0,3

K=Belysning

14,1

1,7

0,4

Ansvarig

2016K02K18

ET/CP

GI

MWh
520,3
272,8
143,7
104

kWh/m²
61,6
32,3
17,0
12,3

kWh/m³
16,0
8,4
4,4
3,2

Värmeenergi

Kylenergi

4%=
8%=
3%=

15%=

24%=

24%=
60%=

63%=

Tappvarmvaaen=
Radiatorer=
Lubbehandling=
Förluster=
Entrévärme=

Kyla=

Fastighetsel

25%=

Fläktar=

Förluster=

20%=
51%=

51%=

29%=

Pumpar=

Hiss=

Kylbaﬄar=

Köpt1energi

14%=
10%=

KÖPT1ENERGI
Totalt
K=Fjärrvärme
K=Fjärrkyla
K=Fastighetsel

Utställare

m²
m³
SEK/MWh
SEK/MWh

SPECIFIK1ENERGIANVÄNDNING
Värmeenergi
K=Tappvarmvatten
K=Radiatorer
K=Luftbehandling
K=Förluster
K=Markvärme
K=Entrévärme
Kylenergi
KKyla
KKylbafflar
KFörluster
Fastighetsel
K=Fläktar

Datum

Fjärrvärme=

Fjärrkyla=

Fas_ghetsel=

Belysning=

MÅNADSVIS1ENERGIANVÄNDNING

MWh=

70=
60=
50=
40=
30=
20=
10=
0=

1=

2=

3=

4=

5=

6=

7=

8=

9=

10=

11=

12=

Fjärrvärme=

49=

41=

30=

12=

5=

4=

4=

4=

5=

12=

28=

44=

Fjärrkyla=

0=

0=

0=

1=

10=

24=

31=

23=

6=

0=

0=

0=

Fas_ghetsel=

9=

8=

9=

8=

9=

8=

9=

9=

8=

9=

9=

9=

