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Abstract 

Abstract 

Purpose: The world are supposed to aim for a maximal global warming of 1,5 

degrees Celsius which means an ecological footprint of 1,3-ton CO2e/person, year. 

How much does a sustainable living situation affect the living area per person? With 

the help of a typical Swedish house and a lifecycle analysis the living area is put in 

relation to the 1,5-degree aim. The purpose of this report is to investigate how the 

fulfilling of the 1,5-degree aim will affect the living area per person.  

Method: The research approach in the report is quantitative were a meta study and a 

case study compose the research strategy. The data collecting methods are a literature 

study and a document analysis. Lastly the report uses calculations and lifecycle analysis 

for analyzing and compiling the results. 

Findings: The goal value for the facility sector should come down to 0.3217ton 

CO2e/person, year. The typical-house uses 0,6637 ton CO2e/person, year. The results 

show an unsustainable situation from today’s living situation. It would take between 

eight to twelve people in the typical house to reach the goal value for the facility sector. 

Conclusion and recommendations: 

• Individuals cannot understand their own effect of their living situation when it

is measured in CO2e/square meter. Lifecycle analysis, energy-declarations and

other things relevant for the living situation should be measured per person who

uses the space to give perspective on the climate impact.

• A tangible goal value for a sector is extremely hard to define and mostly up to

the contemplators’ value and logic. The breakdown of the sectors needs to

become clearer and more consequent for a better possibility to compare.

• We got knowledge from Birkved, Brejnrod, Kalbar och Petersens (2017) report

of how both the construction and consumption stages needs to change and how

that isn’t nearly enough. Clearer instruments towards electricity from solar-,

wind- and hydro power for real estate owners in all sizes is a recommendation.

• It is clear how both individuals and companies need to open their eyes for what

it is going to take and how far it is to reach a sustainable situation. Which means

that politics need to take a much harder grip on the situation. Such as the demand

on the environment declaration should have a maximum value.

Limitations: The lifecycle analysis has missing parts of the transport stage and the 

entire production stage.  

PRINCE’s version of how to divide the sectors is from 2014 but uses numbers from 

2016 over Sweden’s total CO2e emissions.  

The facility sector contains more categories than what is taken into account in the 

lifecycle analysis 

Keywords:  

Living area, living area per person, lifecycle analysis, 1,5-degree goal, typical house, 

CO2 emissions, CO2e. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Syfte: Världen ska eftersträva en maximal global uppvärmning på 1,5 grad och därmed 

ett maximalt ekologiskt fotavtryck på 1,3 ton CO2e/person, år. Hur mycket påverkas 

boarean per person om man vill ha ett hållbart boende? Med hjälp av ett svenskt typhus 

och en livscykelanalysberäkning sätts boarean i relation till 1,5-gradsmålet. 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur uppfyllandet av 1,5-gradsmålet påverkar 

boarean per person. 

Metod: Rapporten kommer genomföras med en kvantitativ forskningsansats där en 

metastudie och fallstudie utgör forskningsstrategin. Till dem används 

datainsamlingsmetoderna litteraturstudie och dokumentanalys. Slutligen sker 

bearbetning och dataanalys med hjälp av beräkningar och en livscykelanalys för att 

kunna sammanställa och jämföra resultat. 

Resultat: Målvärdet för boendesektorn bör komma ner till 0,3217 ton CO2e/person, år. 

Typhuset gör av med 0,6637 ton CO2e/person, år. Resultatet visar på en ohållbar 

situation utifrån dagens boendeförhållande.  För att nå målet idag skulle det krävas att 

det bodde mellan åtta och tolv personer i det svenska nybyggda typhuset. 

Slutsats och rekommendationer: 

1. En individ kan inte förestå sin påverkan av sitt boende då det mäts i

CO2e/kvm. Livscykelanalyser, energideklarationer och andra relevanta saker

för boendet bör mätas per person som nyttjar ytan för att kunna ge perspektiv

på klimatpåverkan.

2. Ett konkret målvärde för en sektor är extremt svårdefinierat. Sektorernas

indelningar skulle behöva bli tydligare och mer konsekventa för bättre

jämförelsemöjligheter.

3. Från bland annat Birkved, Brejnrod, Kalbar och Petersens (2017) rapport blev

vi upplysta om hur både byggkonstruktion och drift behöver förändras men att

det inte är tillräckligt. Hårdare styrmedel för el från sol-, vind- och vattenkraft

för fastighetsägare av alla storlekar är en rekommendation.

4. Det är tydligt hur både individer och företag behöver få upp ögonen för vad

som krävs och hur långt det är att nå dit. Vilket innebär att politiken behöver ta

mycket hårdare tag. Exempelvis skulle kravet om en klimatdeklaration på

skede A1-A3 också kunna innehålla ett maximalt värde.

Begränsningar: 

Livscykelanalysen rymmer inte den del som innefattar transporter från bygg och 

installationsprocessen i transport (A4) och inget av bygg och installationsprocessen 

(A5). PRINCE:s sektorindelning över växthusgasutsläpp från 2014 används med siffror 

från Naturvårdsverket från 2016 över Sveriges totala CO2-utsläpp.  Boendesektorn 

innefattar fler utsläppsområden än vad som ingår i en livscykelanalys. 

Nyckelord:  

Boarea, boarea per person, livscykelanalys, 1,5-gradsmålet, typhus, CO2-utsläpp, CO2e. 
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Ordlista 

Ordlista 

Byggnadsarea 

Den yta som en byggnad tar upp av marken. 

Boarea 

Den invändiga ytan på samtliga plan. 

Atemp 

Den yta som överstiger tio grader Celsius året om. 

CO2e 

 Koldioxidekvivalenter – Är sättet man mäter växthusgaser m.h.a. indikatorn GWP. 

EPD 

Enviromental product declaration – En miljödeklaration av respektive produkt. Alla 

byggnadens komponenters EPD’er adderas för att bilda en byggnads livscykelanalys.  

GWP 

Global Warming Potential (global uppvärmningspotential på svenska) – En av 

miljöpåverkanskategorierna inom livscykelanalys och visar olika växthusgasers mängd 

och påverkan. 

Livscykelanalys  

En miljöpåverkansbedömning av en produkt i rapportens fall, av en byggnad med ett 

perspektiv på hela byggnadens ”liv”.  

Miljöpåverkanskategorier 

Olika kategorier som visar hur miljön påverkas av olika saker så som global 

uppvärmning, försurning av mark och vatten etc. 

SNI-koder 

Svensk Näringsgrensindelning är en indelning som klassificerar företag och 

arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter och ger dem egna koder. 
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Inledning 

1 Inledning 
Det här är ett examensarbete från Jönköpings Tekniska Högskola inom programmet 

byggnadsutformning med arkitektur. Examensarbetet är gjort under våren 2019 och är 

ett arbete som omfattar 15hp per person. 

Inledande avsnitt omfattar bakgrund och problembeskrivning av ämnet, mål med 

tillhörande frågeställningar, vilka avgränsningar som gjorts och slutligen en disposition 

av resterande rapport.  

1.1 Bakgrund 
Från och med första januari 2019 är det krav på primärenergital i energideklarationen i 

Sverige (Boverket, 2018a). Primärenergitalet ger ett jämförelsetal av 

energiförbrukningen i enheten kWh/kvm. Talet är konstruerat så att vid jämförelse av 

två småhus i helt olika storleksklasser men med i övrigt lika konstruktion och material 

får husen i princip samma resultat. (Boverket, 2017) Detta oberoende av hur många 

som nyttjar bostaden. Utifrån energikravet betyder alltså storleken på småhusen ingen 

roll.  

En stor bostad innebär mer material och en större yta att värma upp. Utifrån ett 

tidsperspektiv är driftskedet den största delen i en livscykelanalys. Energiförbrukningen 

ökas normalt sett med storleken på huset eftersom fler rum och större ytor ska inredas 

med både belysning och apparater (Boverket, 2010). Ett hus producerar CO2e i 

proportion till materialbehov och uppvärmningsbehov, därför pekar en livscykelanalys 

på att det mindre huset är bättre för miljön. 

Idag bor många en- och tvåmannahushåll på de största boareorna (SCB, 2019d). En 

rimlig fundering är hur resultaten av CO2e förändras om primärenergitalet och 

livscykelanalyser mäts i antal personer som nyttjar ytan istället för att endast mäta ytan. 

Naturvårdsverket pekar på att samhället behöver minska klimatfotavtrycket/person, 

vari boendet finns med som en del i avtrycket (Naturskyddsföreningen, 2015). 

Naturskyddsföreningen har gjort ett uttalande om att styrmedel kan behöva utvecklas 

för att minska den framtida boende- och lokalytan/capita (Friström, 2017). Här uppstår 

en debatt kring människors klimatpåverkan: hur påverkar boarean/person CO2-

utsläppet?  

1.2 Problembeskrivning 
Fokus på hela livscykeln hos byggnader har under senare år blivit allt mer betydande. 

Att arbeta med livscykelanalysberäkningar, som gör att det går att mäta byggnader mot 

varandra gällande hållbarhet, blir allt vanligare (McManus & Tylor, 2015). År 2016 

kom Marjaba och Chidiac (2016) med en kritisk genomgång av livscykelanalyser för 

byggnader och andra metoder för bedömning av en byggnads hållbarhetsprestation. De 

kom fram till att livscykelanalys är den mest passande metoden för detta syfte.  

Idag underlättar livscykelanalyser jämförelser av exempelvis huruvida ”hus A” är bättre 

eller sämre än ”hus B”, men metoden som sådan ger inte svar på hur byggnaden 

presterar relaterat till olika hållbarhets-indikatorer som exempelvis kan vara konceptet 

“carrying capacity” (översätts av författarna till bärförmåga). Detta koncept tar hänsyn 

till gränser för det lokala, regionala, samt det globala ekosystemets förmåga att stötta 

fortsatt befolkningstillväxt inom gränsen för jordens resurser och klimatförändringen 

(Mohammad, 2013). Herdt och Olgyay (2014) identifierade behovet av ”absoluta” 
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Inledning 

utvärderingskriterier som ett komplement till livscykelanalyser. Dessa absoluta kriterier 

baseras på en vetenskaplig förståelse av miljöns kapacitet att ”hantera” utsläpp orsakade 

av människan. De kritiserar den rådande praktiken av traditionellt jämförande 

livscykelanalys som inte tar hänsyn till vad planeten faktiskt klarar av. För att förstå 

vad planeten klarar av, har konceptet “planetens hållbara gränser” arbetats fram av 

forskaren Johan Rockström (2009) med kollegor. Konceptet introducerades 2009 och 

definieras som “det säkra rörelsespannet inom vilket mänskligheten, med respekt till 

planetens system och i förbindelse med planetens biofysiska subsystem och processer, 

kan röra sig” (Chapin III, o.a., 2009) och utgörs av nio olika planetära gränser. 

Klimatförändringar utgör en av dessa gränser. 

Under senare år har forskare kommit fram till att den globala uppvärmningen inte bör 

överstiga två grader, detta för att en uppvärmning över det skulle ge mycket stora 

konsekvenser. Enligt Parisavtalet har världens regeringar enats om att sträva efter en 

global uppvärmning på max 1,5 grad, det vill säga långt under två grader (Europeiska 

rådet , 2019). 

Redan i början av 1990-talet började man använda termen “ekologiskt fotavtryck” 

(Lewan, 2000). Det betecknar ett mått för att jämföra människors klimatpåverkan på 

planeten. Bjørn (2015) har arbetat fram ett ramverk för “absolut hållbarhet” som bygger 

på Herdt och Olgyays (2014) efterfrågan av detta. Bjørn och Hauschild (2015) 

utarbetade därefter en metodutveckling inom livscykelanalys som innefattar en 

bärförmåga-baserad hållbarhetsbedömningsram som tar hänsyn till de ovan nämnda 

planetära gränserna.  

En studie av Birkved, Brejnrod, Kalbar och Petersen (2017) använder den absoluta 

hållbarhetsbedömningsramen, för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda i en 

absolut kontext. De jämför ett normalhus i Danmark och ett hus byggt mestadels av 

återvunna material, genom att applicera bärförmåga-baserade normaliseringsfaktorer. 

De kommer fram till att inget av husen klarar av att vara absolut hållbart enligt 

kriterierna i hållbarhetsramen. Faktum är att normalhuset uppgick till 1563% av den 

planetära gränsen för klimatförändringar, medan det återvunna huset uppgick till 

1111% av samma planetära gräns. Studien laborerar med tre faktorer för att minimera 

miljöpåverkan av samtida bostäder; att minska påverkan från byggnadskonstruktionen, 

minska energikonsumtionen under driftskedet samt att reducera boarean/person genom 

att bygga mindre bostäder eller öka hushållets storlek. Genom att skapa fyra olika 

scenarion av dessa tre faktorer med normalhuset och det återvunna huset, visas bland 

annat att om klimatpåverkan från byggkonstruktionen minskar med 89% och 

energikonsumtionen under driftskedet minskar med 80% behöver boarean/person ändå 

minska med 60% för att hålla sig inom den planetära gränsen. Detta alternativ var det 

som innebar minst förändring av boytan. Birkved et al. (2017) konstaterar genom sina 

resultat att förändringar i beteende högst troligt kommer att ha en betydande roll i en 

process mot hållbar utveckling, där minskad boyta/person är en del.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur uppfyllandet av 1,5-gradsmålet kan påverka 

boarean/person. 

1) Hur stort CO2-utsläpp/person, år är rimligt för boendesektorn utifrån 1,5-gradsmålet?

2) Hur mycket CO2-utsläpp gör ett svenskt nybyggt typhus av med per person och år

utifrån ett livscykelperspektiv?

3) Hur många skulle behöva bo i ett svenskt nybyggt typhus utifrån resultaten av

frågeställning ett och två?

1.4 Avgränsningar 
Rapporten avser inte att beakta klimatpåverkan av nybyggda småhus boarea utanför 

Sverige. 

Livscykelanalysen rymmer inte den del av A4-skedet som innefattar transport i 

produktionsskedet och inget av A5-skedet som är produktionsskedet. 

1.5 Disposition 

Dispositionen i figur 1 nedan visar rapportens upplägg. 

Diskussion 

& Slutsats 

Figur 1: Disponering av rapportens delar. 

Metod & genomförande I denna del beskrivs rapportens genomförande 

och arbetsgång översiktligt. 

Analys & Resultat 

Empiri 

Slutligen ges en kort sammanfattning av rapportens 

resultat, och sedermera diskuteras vad rapporten kommit 

fram till, hur arbetat gått till, och konsekvenserna därav. 

Under den här rubriken analyseras den insamlade 

empirin i relation till det teoretiska ramverket. 

De empiriska data som samlats till rapporten 

redogörs här. 

Här ges en vetenskaplig baskunskap till 

problemet. 
Teoretiskt ramverk 
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2 Metod och genomförande 
Denna del beskriver översiktligt rapportens genomförande och arbetsgång. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen genomförs med en kvantitativ forskningsansats där en metastudie och 

fallstudie utgör forskningsstrategin. Till dem används datainsamlingsmetoderna: 

litteraturstudie och dokumentanalys. Slutligen sker bearbetning och dataanalys med 

hjälp av beräkningar och en livscykelanalys för att kunna sammanställa och jämföra 

resultat. 

Det kvantitativa angreppsättet kan generellt karaktäriseras trefaldigt: hitta variabler, 

nyttja dem och sedan mäta dem - en motsats till det kvalitativa angreppet  

(Grix, J. 2004). Karaktärsdrag att nämna för ett kvantitativt förhållningsätt är en 

objektiv forskare där förhållandet mellan teori och forskning bygger på bevisning s.k. 

hypotesprövning (Olsson, H., & Sörensen, S., 2011).  

En fallstudie kan beskrivas som en undersökning av en specifik företeelse (Merriam, 

2010). Enligt Bell och Waters (2016) ger en fallstudie möjlighet att grundligt studera 

en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tid. I rapporten har ett svenskt 

nybyggt typhus undersökts som fall. 

Metastudie definieras enligt psykologiguiden (2019) som en vetenskaplig undersökning 

som består av en sammanfattning av flera forskningsrapporter som behandlar samma 

problem. Metastudie behövdes för att sammanställa metadata från flera olika källor. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Med hjälp av figur 2 redovisas hur de valda datainsamlingsmetoderna kopplas till 

respektive frågeställning.  

Figur 2: Koppling mellan datainsamlingsmetoder och frågeställningar 

Problem 

Frågeställning 1 

Frågeställning 2 

Frågeställning 3 

Datainsamling 

Litteraturstudier 

Dokumentanalys 
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2.3 Litteratursökning 
Till rapporten har det gjorts litteratursökningar, vilka redovisas i tabell 1 nedan. 

       Tabell 1. Litteratursökning inom olika databaser 

Databas Utgivningsår Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Scopus

 2015-2019 "transport sector" AND 

environment AND carbon AND 

dioxide AND future AND 

sustainable 

 Titel, sammanfattning, 

nyckelord

62 

food AND 

environment AND 

sustainable AND "food sector" 

42 

“Living area” AND sustainable 93 

LCA AND “living area” 3 

“sustainable consumption” AND 

households AND living AND 

area 

36 

Google LCA 

IPCC 

Konsumtionsbaserade utsläpp 

Livsmedelverket AND tvågrads-

målet 

Transportsektorn AND klimatmål 

International Energy Agency 

Offentlig konsumtion och 

investeringar 

Primo 2015-2019 “Living area” AND LCA AND 

sustainable 

 Publikationstyp, språk, 

utgivningsdatum

73

"climate change" AND "living 

area" AND "carbon dioxide" 

129 

“Ecological footprint” AND 

“living area” 

29 

Science 

Direct 

2015-2019 “living space” AND sustainable 

AND “carbon dioxide” 

Publikatuinstyp, år 947 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 
Nedan presenteras valda datainsamlingsmetoder. 

2.4.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie är en studie av vad som redan skrivits om ämnet (Lacey, Lesson, & 

Matheson, 2011). En litteraturstudie kan göras på olika sätt. Lacey, Lesson, & 

Matheson (2011) talar om den traditionella litteraturstudien och den systematiska 

studien medan Forsberg och Wengström (2013) nämner den allmänna litteraturstudien 

och den systematiska. En traditionell litteraturstudie kan variera i format och stil medan 

en systematisk studie är ett specifikt sätt att arbeta på (Lacey, Lesson, & Matheson, 

2011). Den allmänna litteraturstudien förklaras av Forsberg och Wengström (2013) som 

en översiktlig studie som skulle kunna benämnas ”litteraturgenomgång” eller liknande. 

Deras förklaring av den systematiska studien överensstämmer med Lacey, Lesson, & 

Matheson (2011). I en litteraturstudie är litteraturen informationskällan som 

respondenten är i en intervju (Olsson & Sörenssen, 2011). I rapporten nyttjas en 

traditionell litteraturstudie för att kunna genomföra en metastudie av relevant data till 

frågeställning 1 och 3.  

2.4.2 Dokumentanalys 
Dokument finns i alla typer och storlekar och en dokumentanalys kan göras stor som 

liten (Grix, 2004). Med andra ord är det en väldigt öppen metod och därför finns vissa 

saker att beakta. Källkritik är essentiellt med denna typ av metod. Utöver det är 

informationslämnarens status väsentlig: primär eller sekundär källa (Davidsson & 

Patel, 2011)? Rapportens dokumentanalys besvarar vilket hus som skall nyttjas som 

typhus och sedan personantal, materialinnehåll, vattenförbrukning och energiåtgång 

hos typhuset. 

2.5 Arbetsgång 
Utifrån syftet att undersöka hur uppfyllandet av 1,5-gradsmålet kan påverka 

boarean/person bestämdes ansats, forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder. 

Insamlade data gav rapporten en grund till att kunna undersöka vad ett rimligt CO2-

utsläpp är för boendesektorn/person och ett underlag för en livscykelanalys av ett 

svenskt nybyggt typhus. 

2.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien koncentrerades kring frågorna: hur stora är utsläppen av växthusgaser 

inom olika sektorer i samhället idag? Vilka nivåer behöver de minskas ner till? Och 

hinder/möjligheter på vägen dit. 

Naturvårdsverkets redovisning av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av 

växthusgaser per område gav en inledande överblick på hur läget ser ut just nu inom 

deras sektorsindelning (2018a). Siffror från 2016 hämtades eftersom det var det senaste 

året som redovisats. Forskningsprojektet PRINCE (Berglund, o.a., 2018) användes för 

sektorsindelningen. 

Därefter började letandet i olika databaser efter användbara källor. Scopus var den 

databas som användes mest, därefter Google. För att se vad målet globalt är och hur 

världens totala CO2-utsläpp ser ut, besöktes IPCC:s (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) egen hemsida och deras egna publicerade rapporter. 
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Rapporter och artiklar om de olika sektorerna söktes för att få en bild av hur mycket 

varje sektor släpper ut i form av ton CO2e, och hur utvecklingen att minska utsläppen 

ser ut inom respektive sektor.  

För djupare information om boendesektorn användes Boverkets statistik i hög 

utsträckning, vilken finns tillgänglig på deras hemsida.  

2.5.2 Dokumentanalys 
För att finna ett relevant nybyggt typhus började sökningen med att undersöka hur stort 

ett snittboende för småhus är idag. Utifrån det hämtades information om vilka företag 

som är stora på den svenska hustillverkarmarknaden och efter att ha funnit ett företag 

tittade författarna närmare på företagets husmodeller. Hos företaget fanns en villa som 

till ytan är representativ för den svenska snittarean i kombination med att det är det hus 

som stod för 40% av företagets totala husförsäljning. Författarna kontaktade därefter 

företaget och via mejl diskuterade arbetet med Jens Sundström som hänvisade vidare 

till Mikael Olofsson. Mikael jobbar som såg- och betongchef på företaget och mejlade 

all dokumentation de hade på en befintlig villa av storsäljaren, bland annat en 

materialrapport, en rad olika ritningar och en energideklaration med mera. Dokumenten 

nyttjades för specifikationer angående: grund, bjälklag, väggar, snickerier, ytskikt, tak, 

ventilation, VA, värme och energiåtgång. För vattenförbrukning och antal personer som 

skall nyttja typhuset har statistik från SCB nyttjats. 

2.6 Trovärdighet 
För att styrka trovärdigheten ämnar rapporten ha en hög validitet och reliabilitet. 

Davidson och Patel (2011) menar att: ”för att veta vad jag mäter måste min mätning 

vara tillförlitlig”. Tillförlitlig kan förklaras som hur väl ett instrument motstår 

slumpinflytande (Davidsson & Patel, 2011). Litteraturstudien har genomförts med 

granskade vetenskapliga publiceringar och myndigheters publikationer och har tydligt 

redovisade hänvisningar och referenser för att möjliggöra en källkritisk granskning. 

Litteraturstudien påverkar både reliabilitet och validitet genom urvalet av källor. Ett 

exempel är källornas definition av olika sektorer. Reliabiliteten avgörs av om valda 

källor är tillförlitliga eller inte. Ett urval av källor måste ske vilket innebär att källor 

väljs bort. På så sätt sker en typ av slumpinflytande.  

Dokumentanalysen innebär insamling av information gällande typhuset och 

materialspecifika data. All relevant data har hämtats hos förstahandskällan. Överlag 

delges inhämtningen och inmatningen av data i bilagor för att göra det enkelt att 

återskapa analysen. Generaliserbarheten täcker svenska marknaden av småhus och de 

svenska utsläppskraven. Dokumentanalysen påverkar validiteten på så vis att 

dokumenten verkligen redovisar just Villa Linneas förutsättningar och inget annat hus. 

Reliabiliteten avgörs av om dokumenten har använts korrekt till rätt delar av 

livscykelanalysprogrammet och om korrekt urval av data har gjorts i statistiken.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket ges en vetenskaplig baskunskap till problemet som valts. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
Med hjälp av figur 3 redovisas hur valda datainsamlingsmetoder och teorier kopplas till 

respektive frågeställning.  

 

 

 

 

       Figur 3: Koppling mellan metod, frågeställning och teori 

3.2 Klimatpåverkan 
I december 2015 hölls en klimatkonferens i Paris för FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar inom UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change). Där förhandlade de om ett globalt avtal med en handlingsplan för att 

begränsa den globala uppvärmningen till “väl under” två grader med strävan att 

begränsa den till 1,5 grad. Den fjärde november 2016 trädde Parisavtalet i kraft 

(Europeiska rådet , 2019). I oktober 2018 gav IPCC ut en rapport om konsekvenserna 

av en global uppvärmning på två respektive 1,5 grader; Global warming of 1.5C (IPCC, 

2018). Där påtalar man vikten av att sträva efter max 1,5-grads uppvärmning istället för 

två graders uppvärmning och att nuvarande globala klimatarbete inte är tillräckligt.  

❖ Klimatpåverkan

➢ Koldioxidekvivalenter

➢ Netto noll 2045

➢ Handelssystemet

❖ Beräkningssätt av

CO2-utsläpp

➢ Territoriella

➢ Produktionsbaserade

➢ Konsumtionsbaserade

❖ SNI-koder

❖ Utsläppskategorier

➢ Naturvårdsverket

➢ PRINCE

➢ Boverket

Litteraturstudie: 

o Hur stora är utsläppen

av växthusgaser inom

olika sektorer i

samhället idag?

o Vika nivåer behöver de

minskas ner till?

o Hinder/möjligheter på

vägen?

1. Hur stort CO2-

utsläpp/person, år, är

rimligt för boendesektorn

utifrån 1,5-gradsmålet?

2. Hur mycket CO2-

utsläpp gör ett svenskt

nybyggt typhus av med

per person och år utifrån

ett livscykelperspektiv?

Dokumentanalys: 

o Statistik för Svenskt 

nybyggt typhus

o Dokument från valt

typhus

❖ Klimatpåverkan

➢ Boendets påverkan

❖ Livscykelanalys

3. Hur många skulle

behöva bo i ett svenskt

nybyggt typhus utifrån

resultaten av frågeställning

ett och två?

Frågeställningar Datainsamlingsmetod Teorier 

8



Teoretiskt ramverk 

Bakgrunden till 1,5-gradsmålet är att EU arbetat med tvågradsmålet sedan 1996. År 

2010 antog världens länder ett gemensamt mål inom ramen för FN:s 

klimatförhandlingar om ett tvågradsmål (FN, 2019). Detta för att forskare har sett att 

oåterkalleliga klimatförändringar kommer att förvärras och accelereras vid en 

temperaturhöjning av mer än två grader. De senaste åren har medeltemperaturen stigit 

med 0,7–0,8 grader (Naturvårdsverket, 2012).  

EU:s mål fram till 2050 är att minska CO2-utsläppen med 80–95% jämfört med år 1990 

(European Commission, 2018). 1990 var Europas utsläpp 5 720 miljoner ton CO2e. 

Mellan 1990 och 2017 har Europa minskat sina utsläpp med ca 22% (EEA, 2018). 

Naturskyddsföreningen har gjort en beräkning med målet att uppnå en hållbar nivå till 

år 2050 för CO2-utsläpp/person i Sverige där resultatet visar att varje person har 1,3 ton 

CO2-utsläpp/år att röra sig med (Friström, 2017).  

Det finns ett annat målvärde som är beräknat för en jämlik fördelning globalt och som 

tar hänsyn till en befolkningsökning upp till 9,7 miljarder människor år 2050 som landar 

på 0,82 ton CO2e/person, år (Fauré, 2016).  

3.2.1 Koldioxidekvivalenter 
Inom kategorin växthusgasutsläpp ingår, utöver koldioxid, även metan, dikväveoxid 

och flourerade gaser. För att kunna jämföra dessa olika gasers klimatpåverkan 

multipliceras alla gaser med en global uppvärmningspotential som utgår från koldioxids 

klimatpåverkan som har värdet ett och varierar för respektive gas i form av motsvarande 

klimatpåverkan som koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, u.d.). Detta är 

koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket innebär att CO2 och CO2e är samma sak. 

3.2.2 Netto noll 2045 
Den 15 juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk. Det innehåller ett 

klimatmål som säger att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 

2045 (Regeringskansliet, 2017). Det betyder att utsläppen av växthusgaser från 

verksamheter i Sverige ska vara mindre än den mängd koldioxid som tas upp av naturen 

som en del av kretsloppet eller mindre än utsläppen som Sverige bidrar till att minska 

utomlands genom att investera i klimatprojekt. EU har bestämt en 

ansvarsfördelningsförordning som innebär att de sektorer som omfattas inte kan 

förhandlas bort med andra länder med utsläppsrätter (avsnitt 3.2.3) utan måste minskas 

inom Sveriges verksamheter. De sektorer som berörs är transporter, arbetsmaskiner, 

mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. År 2045 bör Sverige 

ha nått en utsläppsnivå från verksamheter inom svenskt territorium på minst 85% lägre 

än utsläppen 1990 (Naturvårdsverket, 2019a). 

3.2.3 Handelssystemet 
I EU finns ett handelssystem med utsläppsrätter som är ett styrmedel för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Ett utsläppstak på de totala utsläppen sänks vartefter vilket 

gör att alla anläggningar som omfattas måste sänka sina utsläpp och anpassa dem efter 

hur stora utsläppsrätter de har (Naturvårdsverket, 2019b). För ingående delar se tabell 

2 nedan. Det totala målet är en minskning av växthusgasutsläpp med 43% till år 2030 

för alla delar som ingår i handelssystemet jämfört med 2005. Tanken är att utsläppen 

ska ske där det är mest kostnadseffektivt och därför finns inga fastställda mål för 

Sverige. I dag finns inget bestämt mål på EU-nivå om att utsläppen inom 

handelssystemet ska minska till noll i alla medlemsländer. På grund av detta menar 
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Klimatpolitiska rådet (2019) att Sverige behöver ytterligare politiska åtgärder för att nå 

noll utsläpp inom handelssystemet senast år 2045. 

Tabell 2: Tabell med rapporterade preliminära utsläpp per bransch för 2017 från 

anläggningar inom handelssystemet (Naturvårdsverket, 2018h) 

3.2.4 Boendets påverkan 
Enligt Gohari, Jomehzadeh, Majid, Nejat, & Taheri (2014) minskade den 

genomsnittliga beläggningsgraden av antal personer/hushåll från 2,9 personer år 1990 

till 2,6 personer 2009 i de 28 medlemsländerna i International Energy Agency. Detta 

samtidigt som den genomsnittliga boarean/person ökade, vilket ansågs vara anledningar 

till att det globala energibehovet ökade med 14% mellan år 2000 och 2011.  

Enligt en studie i artikeln av Damian Pitt (2013) orsakar småhus 33% större utsläpp av 

CO2e än radhus och hela 150% mer utsläpp än flerbostadshus.  

Enligt Birkved, Kalbar och Nygaard (2016) har hushållens storlek en inverkan på CO2-

utsläppen. Hushåll med många boende har en lägre klimatpåverkan än hushåll med färre 

boende, då antal boende delar på bostadens CO2-utsläpp.  

I rapporten Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus (Erlandsson, Francart, 

Kellner, & Malmqvist, 2018) undersöker man livscykelanalyser av fem typer av 

byggsystem med målet att jämföra systemens klimatpåverkan och hitta 

förbättringspunkter. Det konstateras i rapporten att byggskedet är en stor del i en 

byggnads livscykelanalys och mäter upp emot 50–60% av CO2-utsläppen i den totala 

livscykeln under en 50-års period. Om dessutom Sveriges energisystem når netto noll-

målet kommer byggskedet utgöra närmare 70% av livscykeln. Rapporten föreslår 

lösningar utifrån dagens möjligheter, bland annat klimatförbättrad betong med hjälp av 

slaggcement till produktskedet och bättre bränsle tillsammans med energieffektiva 

bodar för byggproduktionsskedet. Förändringen i produktskedet kan enligt rapporten 

ge en förbättring på mellan 17–23% beroende på materialval och i till exempel 

transportskedet kan CO2-utsläppen minska med upp till 88% med kortare avstånd och 

bättre bränsle.  
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Boverket gav ut en delrapport i januari 2018 angående klimatdeklaration av byggnader 

där de påtalar att alla byggnader bör klimatdeklareras med hjälp av livscykelanalys för 

att i första hand öka medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan. Dock 

ska kravet på deklaration endast omfatta produktskedet från början med ambition att 

inkludera mer successivt på grund av komplexiteten i analyser av hela byggnader från 

vagga till grav (Boverket, 2018c). 

En rapport från byggnads- och träarbetar-internationalen (2015) påtalar 

cementindustrins globala påverkan och resonerar fram åtgärder som krävs för 

framtiden, bland annat livscykel-redovisningsregler, byta ut fossila bränslen och öka 

återanvändning alternativt återvinning.  

3.3 Beräkningssätt av CO2-utsläpp 
Det finns olika sätt att beräkna länders koldioxidutsläpp och beroende på vilken 

omfattning som skall speglas i resultatet används olika metoder. Nedan följer 

förklaringar av de olika metoderna. 

3.3.1 Territoriella utsläpp 
Det territoriella beräkningssättet är grundmåttet och det som används för att följa upp 

klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. De baseras på 

detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser och beräknas med 

bottom up-metoden vilket kan liknas med att lägga ett pussel: från delar till helhet 

(Naturvårdsverket, 2018b). 

3.3.2 Produktionsbaserade utsläpp 
Det produktionsbaserade beräkningssättet är ett mått som adderar Sveriges aktörers 

utsläpp utanför Sveriges gränser till de territoriella utsläppen. Aktörerna delas in efter 

svensk näringsgrensindelning, se avsnitt 3.4. En viktig distinktion mellan 

produktionsbaserad och territoriell beräkning är att internationella transporter tas med i 

produktionsbaserade utsläpp. (Naturvårdsverket, 2018b) 

3.3.3 Konsumtionsbaserade utsläpp 
Det slutliga tillägget i beräkningen är de konsumtionsbaserade utsläppen som innefattar 

en produkts alla utsläpp som skett i alla tidigare led innan den konsumeras, alltså även 

utsläpp utomlands (Naturvårdsverket, 2018b). Utsläppen i Sverige baseras på de 

produktionsbaserade utsläppen medan de internationella utsläppen uppskattas med 

hjälp av ekonomiska transaktioner och emissionsfaktorer som stämmer med utsläppen 

i respektive land som Sverige handlar med.  

3.4 Svensk Näringsgrensindelning 
Svensk Näringsgrensindelning (SNI) är en indelning som klassificerar företag och 

arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter och ger dem egna koder. Den ingår i ett 

internationellt system som utgår från EU:s näringsrensstandard NACE. Användandet 

av NACE är obligatoriskt inom det europeisk-statistiska systemet. SNI fastställs av 

SCB:s generaldirektör och godkänns av EU enligt förordningen för NACE. 

Skatteverket ansvarar för inhämtandet av SNI-koder vilket sker när företag registrerar 

sina verksamheter hos dem. Sedan lämnar Skatteverket dessa uppgifter vidare till SCB:s 

allmänna företagsregister som är offentligt (SCB, 2019b). För SNI-koder, se bilaga 1. 
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3.5 Utsläppskategorisering 
Samhället kan delas upp i olika sektorer för att redogöra hur koldioxidutsläpp skiljer 

sig mellan olika delar. Det finns olika sektorsindelningar som myndigheter i Sverige 

använder sig av. Nedan följer en redogörelse för tre av dem.  

3.5.1 Naturvårdsverket 
De konsumtionsbaserade utsläppen är fördelade på flera sektorer: livsmedel, boende, 

transport, kläder och skor, övrigt samt offentlig konsumtion och investeringar. 

Indelningarna är dock inte helt konsekventa. Till exempel inom offentlig konsumtion 

och investering ingår allt byggande av bostäder och lokaler, privat som offentligt, 

medan boendesektorn innehåller bland annat drift och möbler (Naturvårdsverket, 

2019c), se bilaga 2. 

Enligt data från Naturvårdsverket (2018c) förbrukar varje svensk i genomsnitt tio ton 

koldioxid/person, år enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet (se figur 4 

nedan). 

    Figur 4: Konsumtionsbaserade utsläpp, 2016 (Naturvårdsverket, 2018c) 

3.5.2 Policy Relevant Indicators for Consumtion and Environment 
Ett forskningsprojekt kallat Policy Relevant Indicators for Consumtion and 

Environment, vidare kallat för PRINCE, har drivits för att vidareförädla modellen som 

Naturvårdsverket hittills har använt (se 3.5.1). Den ursprungliga modellen var enligt 

Berglund o.a (2018) inte tillräcklig för behoven som finns inom miljömålssystemet att 

mäta Sveriges miljöpåverkan utomlands av konsumtionen. För att kunna motsvara 

förväntningarna i uppföljningen av Sveriges miljömål behövde den del som omfattar 

import och påverkan i andra länder förbättras. På dessa grunder gjorde PRINCE en egen 

indelning av sektorer vilka är: transport, livsmedel, kläder och skor, boende samt övrigt. 

Inom boende ingår bland annat vattenförsörjning, hela byggverksamheten och hela 

fastighetsverksamheten (Berglund, o.a., 2018), se figur 5. För detaljerad SNI-

kodsindelning, se bilaga 1. 
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Figur 5: Påverkansindikatorer, växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar 

samt förädlingsvärde från svensk konsumtion per område år 2014. Andel av total 

konsumtion i Sverige. Här ingår inte klimatutsläpp från avskogning (Berglund, o.a., 2018) 

3.5.3 Boverket 
Boverket har gjort en egen indelning av CO2-utsläpp med endast bygg- och 

fastighetsförvaltning, se bilaga 2. De har delat upp utsläppen från denna sektor i bland 

annat ”viss uppvärmning” och ”total uppvärmning”. Viss uppvärmning innebär att 

endast uppvärmning som används i bygg- och fastighets egen produktionsprocess ingår. 

Total uppvärmning inkluderar all el som används för uppvärmning av bostäder och 

lokaler och som produceras av el- och fjärrvärmekraftverk. Detta innebär en 

omflyttning av all uppvärmning från Naturvårdsverkets olika sektorer till 

fastighetsförvaltningssektorn i Boverkets indelning (Boverket, 2014). På detta sätt 

fångas livscykelperspektivet bättre i bygg- och fastighetssektorn (Einarsson, 2017),  

3.6 Livscykelanalys 
Livscykelanalys är en analys av en produkt där miljöpåverkan i produktens hela 

livscykel tas i beaktning (Boverket, 2019a). ISO 14040 är den internationella 

standarden för principer och struktur av en livscykelanalys (SIS, u.d.). Analysen är 

uppdelad i fyra faser; Mål och omfattning, Inventeringsanalys, Miljöpåverkansanalys 

och slutligen Tolkning (Boverket, 2019b). Vad en byggnad innefattar under en 

livscykel hämtas från standarden SS-EN 15978:2011 och visas i figur 6.  
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     Figur 6: Vad som ingår i en byggnads livscykel, bild från boverket (2019a) 

En livscykelanalys kan göras utifrån en eller flera kategorier, så kallade 

miljöpåverkanskategorier. Rapporten avser kategorin Global Warming Potential 

(GWP) och mäts med kategoriindikatorn CO2e (Boverket, 2019c).  

En livscykelanalys av en byggnad innebär en samling EPD:er på alla byggnadens 

produkter. EPD:erna adderas för att utgöra en livscykelanalys av hela byggnaden 

(Boverket, 2019c).  

EPD:er består av tre delar: produktdatablad, metodval och resultat och presenteras i 

CO2e. För att ta fram en EPD genomförs en livscykelanalys på produkten utifrån vissa 

kriterier, så kallade Product Category Rules (PCR).  

3.7 Sammanfattning teori 
Att sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5grader är ett gemensamt beslut från 

UNCCC. EU:s mål att begränsa CO2-utsläppen med 80–95% fram till 2050 jämfört 

med 1990 innebär enligt Naturskyddsföreningens konsumtionsbaserade beräkning att 

varje person i Sverige har 1,3 ton CO2e totalt att röra sig med per år. År 2016 enligt 

samma beräkningsmetod gjorde en svensk person av med 10,7 ton CO2e/person, år. Det 

innebär att det krävs en minskning på närmare 90% för varje individ för att uppnå det 

som krävs. Den genomsnittliga boarean/person har ökat samtidigt som det finns en 

relation mellan ökat CO2-utsläpp/person i relation till boarean individen nyttjar då både 

drift och material under en livscykel slås ut på färre individer. En livscykelanalys på en 
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byggnad ger ett svar i CO2e inom miljöpåverkanskategorin GWP. Resultatet kan 

presenteras i till exempel CO2e/kvm eller som i denna rapports fall  

CO2e/person. I figur 7 tydliggörs resonemanget i sammanfattningen. 

Figur 7: Tydliggörande av resonemanget i sammanfattningen

1,5-gradsmålet 

1,3 CO2e per person och år totalt. 

Boendet är en del av det totala utsläppet. Rapportens 

mål är att undersöka hur stort. 

Livscykelanalys; CO2e /kvm säger inget, medan 

CO2e /person ger ett perspektiv på vad individen gör 

av med genom att bo i just det huset. 
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4 Empiri 
Här redogörs de empiriska data som samlats till rapporten. 

4.1 Litteraturstudie 
Målet med litteraturstudien är att ta fram ett riktvärde för vad boendesektorns CO2-

utsläpp/person, år behöver minskas ner till för att uppnå ett totalt utsläpp på 1,3 ton 

CO2e/person, år.  

Nedan presenteras svenskarnas konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp sektorsvis för 

att få en helhetsbild över dagsläget och kunna dra en grundad slutsats av vad 

boendesektorns värde kan sättas till. Sektorerna är transport, livsmedel, kläd- och sko, 

boende samt övrigt enligt PRINCE:s indelning. Olika källor används till olika sektorer. 

Den första raden i varje tabell är värden från PRINCE indelning och baseras på en 

generell procentuell beräkning som gjordes initialt i litteraturstudien för att ha ett 

referensvärde att jämföra med. Sektorernas CO2-utsläpp minskades procentuellt lika 

mycket för att nå en hållbar utsläppsnivå på totalt 1,3 ton CO2e/person, år, se bilaga 9 

för utförlig beräkning. Referensvärdet bygger på utsläppsnivåerna år 2016. 

4.1.1 Transport  
För ingående SNI-koder i PRINCE-transportsektor se bilaga 1. I tabell 3 nedan 

presenteras transportsektorns koldioxidutsläpp. 

       Tabell 3: Transportsektorns CO2-utsläpp 

Hur mycket släpper 

sektorn ut idag? 

Hur mkt CO2e/person, år totalt måste sektorn sänkas ned till för 

att nå klimatmålet? 

PRINCE referensvärde 2,7311 ton 

CO2e/person, år 

(2016). 

0,3509 ton CO2e/person, år (2050). 

Trafikverkets Kunskapsunderlag 

och Klimatscenario för 

Energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan (Eklöf 

& Johansson, 2015). 

För att klimatutsläppen ska minska solidariskt behöver EU och 

alla I-länder utanför EU sänka sina utsläpp med 95% till 2050 

jämfört med 2004, vilket blir: 

0,087 ton CO2e/person, år, se bilaga 10. 

Delmål: 40% minskning till år 2020 och 80% minskning till 

2030 jämfört med 2004. 

EU-kommissionens vitbok om 
transporter enligt 

Trafikverkets Kunskapsunderlag 

och Klimatscenario för 
Energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan  

(Eklöf & Johansson, 2015). 

70% minskning till 2050 jämfört med 2008 = 

0,0568 ton CO2e/person, år, se bilaga 10. 

Global Warming of 1.5C  

(IPCC, 2018). 

Utan ytterligare styrmedel kan utsläppen öka globalt till 12 Gt 
CO2e/år senast 2050 eftersom transporterna väntas öka starkt i 

utvecklingsländerna under de kommande tio åren (Kap 2). 

Scenarier som stämmer med 1,5-gradsmålet är beroende av en 
ungefärlig sänkning, globalt sett, av 15% i slutlig 

energianvändning inom transportsektorn till år 2050 jämfört 

med 2015 (Kap 4). 
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Fossilfria drivmedel för att 

minska transportsektorns 

klimatpåverkan 

(Trafikutskottets arbetsgrupp 

för Forskningsfrågor, 2018) 

Riksdagen har satt som mål att sänka växthusgasutsläppen från 

inrikestransporter med 70% till år 2030 jämfört med 2010. Det 

blir: 

0,7189 ton CO2e/person år 2030, se bilaga 10. 

2050 ska utsläppen vara nära noll. 

Naturvårdsverket bedömer att utsläppen exkl. inrikes flyg 

kommer vara 35% lägre 2030 i jämförelse med 2010 med 

nuvarande styrmedel. 

Trafikverket bedömer att utsläppen kommer att minska med 

20–35% mellan 2010 och 2030. 

Klimatpolitiska rådets rapport 

2019 

(Klimatpolitiskarådet, 2019) 

Trafikverket bedömer att potentialen att minska biltrafiken till 

2030 från dagens nivå har 27–40% chans, utan att 

tillgängligheten försämras. Lastbilstrafiken bedöms kunna 
minska sina utsläpp med ca 6% under samma period. Förutsatt 

för båda trafikslag är att ytterligare styrmedel sätts in, för utan 

sådana ser Trafikverket i stället en ökning med 20% för 
personbilar och 30% för lastbilar till år 2030. Klimatpolitiska 

Rådet (2019) hävdar att transportsektorn står för hälften av alla 

utsläpp som inte ingår i handelssystemet med utsläppsrätter. 

Konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser per område. 

(Naturvårdsverket, 2018a) 

År 2010 var 
utsläppen från 

trafiksektorn 26,36 

miljoner ton CO2e, 
alltså 2,7995 ton 

CO2e/person, år. 

Enligt Klimatavdelningen på Naturvårdsverket (2019a) är det avgörande för de 

nationella etappmålen om minskade utsläpp att transportsektorn ställs om till hållbara 

nivåer. Fram till 2030 krävs stora investeringar i infrastruktursektorn. 

4.1.2 Livsmedel 
För ingående SNI-koder i PRINCE-livsmedelssektor se bilaga 1. I tabell 4 nedan visas 

livsmedelssektorns utsläpp. 

       Tabell 4: livsmedelssektorns CO2-utsläpp 

Hur mycket 

släpper sektorn 

ut idag? 

Hur mkt CO2e/person, år totalt måste sektorn sänkas ned till för att 

nå klimatmålet? 

PRINCE referensvärde 1,5173 ton 
CO2e/person, år 

(2016). 

0,1950 ton CO2e/person (2050). 

The importance of reduced meat 
and dairy consumption for meeting 

stringent climate change targets  

(Hedenus, Johansson, & 

Wirsenius, 2014). 

År 2000: 7.1 
Gton CO2e/år 

totalt globalt.  

Studien utgår från tvågradsmålet eftersom 1,5-gradsmålet inte var 
gällande 2014 när rapporten skrevs. Deras målhorisont sträcker sig 

så långt som till år 2070. 

13 Gton CO2e/år är den totala tillåtna mängden utsläpp av 
växthusgaser för att ha en 50% chans att klara tvåradsmålet. 

Hedenus, Johanssson och Wirsenius ser gärna att utsläppen från 

livsmedel ska vara mindre än 6,5 Gton CO2e/år, dvs hälften av 
totalen. Detta kan endast uppnås genom att byta ut utsläppskrävande 

kött och konsumera större andel spannmål och baljväxter. Genom 

att endast förlita oss på tekniska effektiviseringar inom jordbruket 

och ökad produktivitet bland boskap och inte ändra våra matvanor, 

kommer livsmedelssektorn ändå utgöra lite mer än hälften (7,7 Gton 

CO2e/år) av de totala globala tillåtna 13 Gton CO2e/år år 2070. 
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Scenarier för klimatpåverkan från 

matkonsumtionen 2050 

(Bryngelsson, Hedenus, & 

Larsson, 2013). 

År 2006: 1,5 

ton 

CO2e/person, år 

Efter fossilfritt och tekniska åtgärder nås; 

1 ton CO2e/person, år i Sverige. 

+ om nästan allt nötkött byts till mindre påverkande kött blir det; 0,7 

ton CO2e/person, år. Om istället all köttkonsumtion reduceras 
kraftigt nås 0,4ton CO2e/person, år. Veganscenario inkl. ovan 

nämnda åtgärder ger 0,3ton CO2e/person, år. 

Hur liten kan 
livsmedelskonsumtionens 

klimatpåverkan vara år 2050? – ett 

diskussionsunderlag om vad vi äter 
i framtiden. 

(Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket & 

Naturvårdsverket, 2013) 

Ca två ton 

CO2e/person, år 

Med en klimatsmart veckomeny kommer sektorn ner till 0,9–1,3 ton 

CO2e/person, år. 

Med en minskning av utsläppen inom produktionen med 30–50% 

fram till 2050 skulle siffran för menyn sjunka till 0,5–0,7 ton 
CO2e/person, år. Detta innebär ett fossilfritt jordbruk och tekniska 

effektiviseringar. 

Global Warming of 1.5C  

(IPCC, 2018) 

Ändring av matvanor kan bidra med en femtedel av den behövda 

begränsningen för global uppvärmning under två grader. 

Utsläppen från jordbruket har minskat långsamt sedan 1990 och är nu knappt 10% lägre. 

Jordbruket är en relativt stor källa till växthusgasutsläpp och att minska utsläppen är 

svårt med mindre än att livsmedelsproduktionen minskas (Boverket, 2018b). Dessutom 

har den svenska riksdagen antagit Sveriges första nationella livsmedelsstrategi i juni 

2017 som uttalar en ambition att öka produktionen av livsmedel i landet 

(Regeringskansliet, 2018). 

Enligt Klimatavdelningen på Naturvårdsverket (2019a) finns det små möjligheter att 

minska utsläppen från jordbruket utan att produktionen minskar eller ställs om, 

exempelvis från animalier förknippade med höga utsläpp, huvudsakligen idisslande 

djur, till andra animalier samt grödor.  

Jordbrukets utsläpp inom livsmedelssektorn hör till de svåraste utmaningarna, och 

utsläpp ifrån denna sektor kommer sannolikt finnas kvar även efter 2045 

(Klimatpolitiskarådet, 2019). Rådet menar att för att nå målet netto noll utsläpp 2045 

bör övriga utsläppskrävande sektorer ha noll utsläpp 2045. 

4.1.3 Kläd- och skosektorn 
För ingående SNI-koder i PRINCE-kläd- och skosektor se bilaga 1. I tabell 5 nedan 

visas klädsektorns koldioxidutsläpp. 

       Tabell 5: kläd- och skosektorns CO2-utsläpp

Hur mycket släpper sektorn ut idag? Hur mkt CO2e/person, år totalt måste 

sektorn sänkas ned till för att nå 

klimatmålet? 

PRINCE referensvärde 0,2529 ton CO2e/person, år (2016). 0,0325 ton CO2e/person, år (2050). 

Mätmetoder och indikatorer för att 

följa upp konsumtionens 

klimatpåverkan

(Naturvårdsverket, 2019c). 

De konsumtionsbaserade 

växthusgasutsläppen/person: ca 0,22 

ton/person, år. 

(89% av dessa utsläpp sker i utlandet.) 

Resultat från en livscykelanalys i studien: 

0,4 ton/person, år.* 

Vid en fördubblad användningstid av 

textilier kan klimatpåverkan från 

produktionen minskas med 47%. 

*Systemgränsskillnader mellan livscykelanalysen och de konsumtionsbaserade utsläppen i studien i

Mätmetoder och indikatorer (Naturvårdsverket, 2019c): i livscykelanalysen inkluderas inte skor, och

utsläpp från elanvändning och resthantering tas med i livscykelanalysen men inte i de

konsumtionsbaserade utsläppen.
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Den största delen av klimatpåverkan från kläderna, 70%, kommer från tillverkningen. 

Transporter under produktionen och transporten mellan tillverkningslandet och Sverige står 

för 4%. Men den slutliga transporten, den mellan butik och hemmet som oftast sker med 

bil, beräknas stå för hela 22% av plaggets totala klimatpåverkan. Tvätt av kläder beräknas 

stå för 3% (Roos, 2015). 

I Sverige och EU pågår arbete för att gå mot en mer hållbar mode- och textilbransch. 

Från år 2025 måste textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat, beslutat av 

Europaparlamentet (AvfallSverige, 2018). Målet är att återvinna textil i större 

utsträckning. 

Det finns även en nordisk handlingsplan för hållbart mode och hållbara textilier, samt 

att den nordiska mode- och textilbranschen ska bli ledande genom hela värdekedjan av 

textil och bidra till hållbar textildesign till 2050. Det beslutade de nordiska 

miljöministrarna inom nordiska ministerrådet i april 2015 (Naturvårdsverket, 2018f).  

I Kristinehamn i Sverige finns ett världsunikt företag som tillverkar höggradig cellulosa 

genom att återanvända fibrerna i gamla kläder (Rotevatn, 2018). Cellulosan skickas 

vidare till viskosbruk som gör textilfibrer som sedan spinns till tråd. En världskänd 

klädkedja är delägare med 10% i företaget (Thunberg, 2018). Det visar på att satsningar 

inom den här sektorn är igång. 

4.1.4 Boende 
För ingående SNI-koder i PRINCE-boendesektor se bilaga 1. I tabell 6 nedan visas 

boendesektorns koldioxidutsläpp. 
       Tabell 6: boendesektorns CO2-utsläpp

Hur mycket släpper sektorn ut idag? Hur mkt CO2e/person, år totalt måste sektorn 

sänkas ned till för att nå klimatmålet? 

PRINCE referensvärde 2,6299 ton CO2e/person, år (2016). 0,3379 ton/person, år (2050). 

Mätmetoder och indikatorer 
för att följa upp 

konsumtionens 

klimatpåverkan

(Naturvårdsverket, 2019c) 

Utsläpp som är boenderelaterade (el, 
uppvärmning, möbler, husgeråd, mattor) 

var 2016 cirka 11 miljoner ton CO2e i 

Sverige. 

Byggande av bostäder och lokaler räknas i 

en annan sektor.  

11 + 8,4 (se stycket från Boverket på raden 

nedan) = 
19,4 miljoner ton CO2e i Sverige, alltså 

1,941 ton CO2e/person, år. 

Utsläpp av växthusgaser 

från bygg- och 
fastighetssektorn 

(Boverket, 2019d) 

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2016 

för inhemska utsläpp av växthusgaser på 
cirka 12,8 miljoner ton CO2e.

Utsläpp utomlands genom importvaror: 

cirka 8,2 miljoner ton CO2e. 
Totalt blev utsläppen av växthusgaser ca 

21 miljoner ton CO2e för bygg- och 

fastighetssektorn, alltså 2,101 ton 

CO2e/person, år. 

Av de totala utsläppen (inhemska och 

import) från sektorn stod byggverksamhet 
för cirka 40% år 2016. Dvs ca 8,4 miljoner 

ton CO2e. 
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Global Warming of 1.5C 

(IPCC, 2018). 

Byggnaders utsläpp av CO2e behöver minskas 

med 80–90% till 2050 för att vara i linje med 

1,5-gradsmålet. 

En årlig energieffektivisering hos de 
existerande byggnaderna inom *OECD-

länderna med 5% /år krävs också (kap 4). 

Byggnaders klimatpåverkan 
timme för timme, 

Energimyndigheten 

(Erlandsson, Berggren, 

Sandberg, Adolfsson, & 

Francart, 2018). 

I Miljömålsberedningens målscenario antas att 
energianvändningen i bostadssektorn minskar 

med 50%/bostadsyta till år 2050 jämfört med 

1995 och att användningen av fossila bränslen 

huvudsakligen fasas ut före 2020. 

*OECD-länderna är medlemsländer i ”organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling”.

Enligt Naturvårdsverket kan utsläpp från byggande vara de svåraste utsläppen att 

minska för att Sverige ska nå målet om netto-nollutsläpp senast 2045 

(Naturvårdsverket, 2019c).  

I nuläget är det svårt att utifrån de nationella klimatmålen närmare specificera hur 

mycket utsläppen behöver minska inom bygg- och fastighetssektorn till 2045. (…) 

Minskningen kan dock behöva gå mot nollutsläpp bland annat beroende på 

jordbrukssektorns möjligheter att åstadkomma utsläppsminskningar och på hur 

kompletterande åtgärder kommer att hanteras inom klimatmålsarbetet. 

(Boverket, 2018b). 

Enligt Klimatavdelningen på Naturvårdsverket ligger en stor utmaning i att göra 

basmaterialproduktionen hållbar, och då framför allt stål- och cementindustrin  

(Berglund, o.a., 2018).  

En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier (IVA, 2014) lyfter att det är 

produktionsskedet i en byggnads livscykel som står för de stora utsläppen i och med 

en kraftig energieffektivisering i driftskedet. Byggmaskinerna drivs i regel med fossila 

bränslen. Till exempel gör den ständiga kampen om tiden att varje projekts 

torkprocesser snabbas upp vilket innebär en ökad användning av torkar som drivs med 

el eller dieselaggregat. 

4.1.5 Övrigt 
I denna sektor har PRINCE-indelningen inkluderat ”alla övriga SNI-koder”. Det är en 

omfattande sektor där exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård, kultur, nöje och 

fritid, reklam och marknadsundersökning, hotell och restaurang, telekommunikation, 

banker och en del industrier ingår. I tabell 7 nedan visas övrigt-sektorns 

koldioxidutsläpp. 

       Tabell 7: övrigtsektorns CO2-utsläpp 

Hur mycket släpper sektorn ut 

idag? 

Hur mkt CO2e/person, år totalt måste sektorn 

sänkas ned till för att nå klimatmålet? 

PRINCE referensvärde 2,9840 ton CO2e/person, år 

(2016). 
0,3834 ton CO2e/person, år (2050). 

Global Warming of 1.5C 

(IPCC, 2018) 

Det skulle behövas ett stort skifte i 

investeringsmönster för att nå en 1,5-gradersvärld. 
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4.2 Dokumentanalys 

4.2.1 Hushållet och boarea 
Antal boende/hushåll i Sverige i en äganderätt av småhustypen idag är 2,7st enligt 

SCB’s årliga undersökning vilket syns i tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Antal och andel hushåll efter boendeform (SCB, 2019c) 

I Figur 8 visas att en genomsnittlig boarea/person idag är 46kvm/person vilket ger en 

snittboarea av småhus på 124,2kvm.  

 Figur 8: Boarea/person i Sverige, barn räknas mellan 0–24 år (SCB, 2019a) 
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Småhusens kapacitet utnyttjas till störst del av sammanboende utan barn och blir 

visuellt tydligt i figur 9. Totalt sett utgör även ensamstående utan barn den näst största 

andelen tillsammans på 371 624 stycken hushåll. 

    Figur 9: Antal hushåll av småhustyp i Sverige, barn räknas mellan 0–24 år (SCB, 2019d) 

Enligt Livsmedelsverket (2019) ligger vattenförbrukningen i snitt på 160 liter/person 

och dag i Sverige. 

4.2.2 Typhuset 
Enligt byggfakta (2019) är Älvsbyhus den största småhustillverkaren i Sverige baserat 

på antal bygglov sökta per år, se bilaga 8 för senaste mätningen. Älvsbyhus storsäljare 

heter Villa Linnea och stod för 40% av Älvsbyhus totala husförsäljning år 2017 

(Wiklund, 2017). Huset är 129 kvm och utformat för en familj med två till tre barn 

baserat på planlösningen.  

Grunden är en torpargrund gjord av betongplattor med betongpelare där betongbalkar 

vilar ovanpå. Det nedre bjälklaget består av bjälkar, reglar och mineralull med 

spånskiva överst och sedan trägolv respektive våtrumsmatta i badrum. Innerväggar 

består av reglar och spånskiva på vardera sida. Ytterväggarna har en fasad av lockpanel 

och bottenbräda, därefter ligger tre lager reglar och mineralull och innerväggen består 

av en spånskiva.  Det övre bjälklaget har bjälkar med korslagda reglar och mineralull 

som isolering, även innertaket är av spånskiva. Taket är i betongpannor och trätakstolar. 

Kanalisationen är till största del av PVC och viss del stålrör. Värmesystemet är en 

frekvens/kapacitetsreglerad frånluftsvärmepump. Mängderna gällande respektive del 

togs fram genom överslagsberäkning och återfinns i bilaga 4. 
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Energiåtgången baseras på Villa Linneas energideklaration som är gjord utifrån 2,79 

personer i huset och ger 5279kWh/år i total köpt energi exkl. hushållsel. Den totala 

vattenförbrukningen baseras på livsmedelverkets personsnitt och beräknas ligga på 160 

liter/person och dygn. För Villa Linnea innebär det 158m3 vatten/år.  

  Figur 10: Exempel-planlösning Villa Linnea 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Litteraturstudien visar de olika utsläppssektorernas möjligheter och problem i form av 

CO2-utsläpp i relation till 1,5-gradsmålet. I de olika avsnitten framgår hur det finns 

många idéer och teorier om vad som krävs och vad som är möjligt. Utmaningen är att 

pussla ihop dem till en genomförbar och rimlig total på 1,3 ton CO2e/person, år. I 

dokumentanalysen visas data för att hitta ett svenskt nybyggt typhus och sedan data till 

det valda typhuset
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5 Analys och resultat 
I kapitlet framgår hur resultatet har arbetats fram baserat på empiri och med hjälp av 

det teoretiska ramverket. I slutet besvaras frågeställningarna. 

5.1 Analys 
Analysen hänvisar till olika målvärden, däribland författarnas referensvärde år 2050. 

Referensvärdet är framräknat på följande vis: målvärdet på 1,3 ton CO2-utsläpp/person, 

år delades med 2016 års CO2-utsläpp/person, d.v.s. 10,12 ton CO2-utsläpp, för att få 

fram minskningen som krävs från dagens nivå. Det resulterade i en minskning med 

87,15% för respektive sektor. Författarna är medvetna om att detta inte speglar ett 

verklighetstroget scenario för framtiden då olika sektorer har olika förutsättningar att 

minska växthusgasutsläppen. Syftet med referensvärdet är att få fram ett värde att 

jämföra med i resonemang för sektorer där målvärden varit svåra att hitta. Se bilaga 9 

för detaljerad beräkning. 

På grund av studiens begränsade omfattning kan siffror för olika sektorers CO2-utsläpp 

vara generella. Att litteraturstudien hämtar data om sektorernas utsläppsnivåer från 

många olika källor innebär med största sannolikhet att de olika källorna tolkar 

sektorsindelningen på olika sätt. 

5.1.1 Transportsektorn 
Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan (Eklöf & Johansson, 2015) menar att Sverige behöver 

minska sina utsläpp till 0,087 ton CO2e/person, år till år 2050. Sverige har ett delmål 

till 2030 som innebär en minskning av utsläppen med 70% jämfört med 2010. 

Naturvårdsverket och Trafikverket menar att Sverige kommer landa på 20–35% 

minskning istället (Trafikutskottets arbetsgrupp för Forskningsfrågor, 2018), medan 

Klimatpolitiska rådet (2019) uppskattar en minskning på 27-40%. Detta visar att 

sektorn ligger efter i sina utsläppsminskningar och att fler styrmedel kommer att 

behövas för att nå målet till 2050. 

Enligt Trafikverket (Eklöf & Johansson, 2015) har EU ett mål på 0,568 ton CO2e/person 

år 2050, vilket är ett högt mål då det utgör ca 44% av hela det totala tillåtna värdet för 

alla sektorer (1,3 ton). 

Referensvärdet författarna tog fram: 0,3509 ton CO2-utsläpp/person, år 2050. 

Enligt Klimatpolitiska rådet utgör transportsektorn hälften av utsläppen som inte ingår 

i Handelssystemet (Naturvårdsverket, 2019b), det vill säga hälften av utsläppen som 

måste minskas på egen hand. Därför är det avgörande att transportsektorn når sina mål 

för att Sverige ska nå de övriga nationella målen (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt 

IPCC väntas transporterna öka globalt sett (IPCC, 2018). Därför kan det vara en idé att 

sätta ett lågt målvärde för oss i Sverige så att det finns utrymme för utvecklingsländer 

att utveckla sin infrastruktur. Därför bör transportsektorn ha ett av de lägre målvärdena. 

Man kan förvänta sig att även om Sverige inte lyckas nå 70% minskning till 2030 

kanske vi lyckas bättre med utsläppsminskningen efter 2030 fram till 2050. Då kan man 

räkna med 0,3509 eller till och med 0,087 som Trafikverket önskar.  

Trafiksektorns mål: 0,087–0,3509 ton CO2e /person, år. Tills vidare sätts inget exakt 

målvärde här innan de övriga sektorerna analyserats. 
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5.1.2 Livsmedelssektorn 
Jordbruket har små chanser att minska sina utsläpp enligt Klimatavdelningen på 

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2019a) och Klimatpolitiska rådet 

(Klimatpolitiskarådet, 2019). Kontentan är att övriga sektorer bör göra desto mer, för 

att nå netto noll utsläpp. 

Här kan matvanor hos gemene man göra stora skillnader i form av mindre 

köttkonsumtion av idisslande djur som bidrar till stora utsläpp, enligt Bryngelsson 

Hedenus och Larsson (2013) och Hedenus, Johansson och Wirsenius (2014) samt 

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket (2013). Med en ytterligare 

effektivisering för produktionen uppnås resultat på ca 0,5–0,7 ton CO2-utsläpp/person, 

år (Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Naturvårdsverket, 2013). Ett skifte till mer 

vegetarian- eller vegankost kan ge ca 0,3-0,4 ton CO2-utsläpp/person, år. Att endast 

förlita sig på tekniska effektiviseringar och ökad boskapsproduktion ger inte tillräckliga 

utsläppsminskningar (Hedenus, Johansson, & Wirsenius, 2014). 

Referensvärdet som togs fram i ett tidigt stadie ligger på; 0,1950 ton CO2-

utsläpp/person, år 2050. Referensvärdet anses av författarna vara orimligt lågt då 

sektorn har en så pass låg förbättringspotential. Sveriges riksdag har dessutom antagit 

en nationell livsmedelsstrategi som uttalar ambitionen att Sverige ska öka produktionen 

av livsmedel (Regeringskansliet, 2018). Författarna bedömer därför att 

livsmedelssektorn bör få ett relativt stort utrymme i förhållande till de tillåtna 1,3 ton 

CO2-utsläpp/person, år. En nivå på 0,5 ton CO2e/person, år är mindre än hälften men 

fortfarande den största möjliga nivån för att de övriga sektorerna ska ha chans till en 

någorlunda rättvis fördelning, enligt författarnas bedömning. Detta värde får bli 

styrande för de övriga sektorerna. Det anses orimligt i dagens läge att räkna med att alla 

människor kommer övergå till en vegansk kost vilket hade bidragit till en utsläppsnivå 

för livsmedelssektorn till 0,3–0,4 ton CO2e/person, år (Bryngelsson, Hedenus, & 

Larsson, 2013). 

Livsmedelssektorns mål: 0,5 ton CO2e/person, år. 

5.1.3 Kläd- och skosektorn 
Eftersom den största klimatpåverkan kommer från produktionen i utlandet (Roos, 2015) 

är den här sektorn beroende av att produktionsländerna ändrar sin produktion, 

alternativt att Sverige minskar sin konsumtion avsevärt.  

Eftersom det finns målinriktat arbete i Sverige och på EU-nivå att göra textilbranschen 

mer hållbar (AvfallSverige, 2018) (Naturvårdsverket, 2018f) kan man tänka sig att det 

kommer att hända en del inom denna sektor fram till 2050. Re:newcell är ett företag i 

Sverige som har kommit längst i världen med att göra kläder av återvunnen textil 

(Rotevatn, 2018). Det är troligt att textilbranschen kommer att förändras mycket mot 

mer hållbar produktion.  

Med en fördubblad användningstid av plagg kan utsläppen sänkas med ca 47% enligt 

(Naturvårdsverket, 2019c) Det skulle innebära en sänkning till 0,13 ton CO2e/person, 

år med hjälp av endast en faktor. Med potentialen av förbättrad produktion i utlandet 

ser möjligheterna stora ut för denna sektor och därför anser författarna att referensvärdet 

skulle kunna vara möjligt.  

Kläd- och skosektorns mål: 0,0325 ton CO2e/person, år. 
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5.1.4 Boendesektorn 
I boendesektorn ingår bland annat: massa- och pappersindustri, tillverkning av möbler, 

el-, gas- och värmeverk, vattenförsörjning, avfallshantering, byggverksamhet, 

fastighetsförvaltning samt arkitekttjänster. 

Enligt Naturvårdsverket kan utsläpp från byggande vara de svåraste att minska 

(Naturvårdsverket, 2019c). Boverket poängterar dock att jordbrukets svårigheter att 

minska sina utsläpp innebär att bostadssektorn behöver minska sina utsläpp ändå 

(Boverket, 2018b). Här kan man fundera på om boendesektorn borde få ett ganska stort 

utrymme, liksom livsmedel. 

En stor bov i byggproduktionens utsläpp är basmaterialproduktionen av stål och 

cement. Dessa industrier behöver stora förändringar, enligt Klimatavdelningen på 

Naturvårdsverket (Berglund, o.a., 2018). Här måste politiken bidra med styrmedel som 

forcerar fram förändringar.  

Boverkets delrapport (2018c) visar på ett första steg mot att styra byggbranschen åt ett 

mer klimatsmart håll. Än så länge är krav på klimatdeklaration av A1-A3 endast ett 

förslag och det finns ingen gräns för vad värdet i deklarationen max får vara. 

Produktionsskedet behöver ändra sina rutiner enligt IVA (2014). Exempelvis kan 

arbetsmaskiner tvingas gå på förnybara bränslen och torktiden kan få restriktioner, 

d.v.s. att man inte får skynda på torkningen hur mycket som helst med hjälp av

torkfläktar eller andra verktyg för kylning eller värme.

I rapporten av Erlandsson et al (2018) påtalas konkreta möjliga förbättringar kring bland 

annat produktskedet. Med incitament borde stora delar av byggbranschen kunna 

förändras. 

Något som inte nämns tillräckligt mycket är återanvändning alternativt återvinning där 

branschen har potential att förbättras.  

Detta är sådant som skulle kunna göra att boendesektorn minskar sina utsläpp. Idag 

ligger sektorn på 2,6299 ton CO2e/person, år och författarnas referensvärde är 0,3379 

ton CO2e/person, år vilket är en sänkning med 87,15%. IPCC (2018) säger att 

byggnaders utsläpp behöver minska med 80–90%. 

Boendesektorns mål: 0,3–0,4 ton CO2e/person, år. Tills vidare sätts inget exakt 

målvärde här innan de övriga sektorerna analyserats. 

5.1.5 Övrigtsektorn 
Denna stora sektor som innehåller ”allt annat” skulle behöva komma ner till ca 0,3834 

ton CO2e/person, år enligt författarnas referensvärde. Här ingår bland annat offentlig 

sektor med upphandlingar, tele, grafisk produktion, vårdkostnader, och stora delar av 

tillverkning, hotell och restaurang etc.  

Sektorn är svår att hitta data för när den är så omfattande. Den svårbesvarade frågan är 

om det är rimligt att sänka sektorn procentuellt så som referensvärdet eller om sektorn 

sitter på försvårande hinder. En faktor att ta hänsyn till är handelssystemet, då denna 

sektor har störst del att nyttja däri, vilket kan ses i teoriavsnitt: 3.2.3 tabell 2.  
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Övrigtsektorns mål: 0,3–0,4 ton CO2e/person, år. Tills vidare sätts inget exakt målvärde 

här innan de övriga sektorerna summerats. 

5.1.6 Målvärdet 
Resonemanget för målvärdet utgår ifrån livsmedelssektorn som verkar ha det svårast 

att minska sina utsläpp. Därför sätter författarna ett värde på 0,5 ton CO2e/person, år. 

Klädsektorn är så pass liten med bra potential att författarna tycker referensvärdet känns 

rimligt på 0,0325 ton CO2e/person, år. Sedan har transportsektorn mycket att jobba på 

men mycket potential då riksdagen satsar på denna sektor. 

Både övrigt och boende anses vara två krävande sektorer. Enligt referensvärdena skulle 

övrigt behöva komma ner till 0,38- och boende till 0,34 ton CO2e/person, år vilket blir 

orimliga siffror om livsmedelssektorn ska få ett så pass stort utrymme som krävs. Dessa 

två sektorer är de svåraste att uppskatta. Övrigtsektorn innefattar allt från vård till 

maskinindustri vilket gör det svårt att få en samlad uppfattning om de totala utsläppen. 

Boendet behöver istället ett relativt stort utrymme då sektorn är långsam till förändring 

och har en del utmaningar, men utrymmet som krävs måste tas från någon annan sektor. 

Frågan är hur balansen mellan övrigt och boende ska fördelas. Med stöd i teorier antas 

boendesektorn ha relativt stor potential och problemet kan ligga mer i okunskap och 

risk än i faktiska fysiska eller tekniska hinder. Övrigtsektorn har som tidigare nämnts 

den största delen i handelssystemet att nyttja.  

Författarna utgår från 1,3 ton CO2-utsläpp/person, år och subtraherar 0,5 ton 

(livsmedelsektorn), sedan subtraheras 0,0325 ton (kläd- och skossektorn). Det ger 

0,7675 ton CO2-utsläpp/person, år för resterande tre sektorer. Skulle siffran delas lika 

hade dessa tre sektorer fått 0,2558 ton vardera vilket inte är rimligt för varken boende 

eller övrigt i relation till nuvarande utsläpp.  Transport är idag en erkänd miljöbov bland 

tillverkare, där konkurrensen är att vara den minsta miljöboven. Dessutom finns stor 

potential i alternativa bränslen och tillverkningsprocesser och sänks därför med 0,1 ton 

till 0,1558 ton CO2e/person. Då finns 0,30585 ton vardera till de två kvarvarande 

sektorerna. Författarna anser det inte rimligt att skala ned övrigtsektorn lägre än till 0,3 

ton CO2e. Dock anses det vara ett för lågt värde för boendesektorn att komma ner till 

0,3 ton CO2e. Därför sänks transportsektorn ytterligare till 0,14 ton CO2e/person för att 

höja boendet till 0,32165 ton CO2e/person, år. Se tabell 9 för slutgiltiga värden. 

Tabell 9: Referensvärde och målvärde för respektive sektor 

Sektor Referensvärde 
(CO2-utsläpp/person, år) 

Målvärde efter resonemang 
(CO2-utsläpp/person, år) 

Transport 0,3509 0,1400 

Livsmedel 0,1950 0,5000 

Kläder och skor 0,0325 0,0325 

Boende 0,3379 0,3217 

Övrigt 0,3834 0,3058 

Totalt 1,2997 1,3000 
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5.1.7 Livscykelanalysen 
Författarna har använt studentversionen av livscykelanalysprogrammet One Click 

LCA. Studentversionen har alla funktioner som den kommersiella versionen (förutom 

möjligheten att beräkna credits för Green Building-systemet). One Click LCA är ett 

livscykelanalysprogram som är anpassat för byggprocessen. Programmets 

livscykelanalys är baserad på den europeiska standarden EN 15978 och dess EPD:er är 

baserade på EN 15804, båda överensstämmer med ISO 14040/44. Programmet används 

som en plug in till Revit alternativt i en molntjänst (One Click LCA Helsinki; Binova 

Ltd, 2015).  

Villa Linnea representerar ett svenskt nybyggt typhus med stöd i statistik. Resultatet av 

livscykelanalysen mäts i ton CO2e/person, år och jämförs med en del av målvärdet för 

boendesektorn enligt PRINCE. 

Energiförbrukningen är tagen från Villa Linneas egen energideklaration. Det 

resulterade i 5279kWh/år. Vattenförbrukningen är tagen från livsmedelsverket och 

visar ett snitt på 160 liter/person, dygn. Personantalet och kvadratmetrarna är hämtade 

från statistik där ett småhus i Sverige i genomsnitt bebos av 2,7 personer och respektive 

person bor på 46kvm. Detta tillsammans med materialdata ifrån Älvsbyhus för Villa 

Linnea gav data att föra in i One Click LCA. Livscykelanalysen som utfördes inkluderar 

inte bygg och installationsprocessen (A5) eller den del av A5s transport som normalt 

sett återfinns i A4. Bilaga 7 visar alla utförda steg i One Click LCA.  

Villa Linneas livscykelanalys resulterade i 64 ton CO2e, vilket innebär 1,28 ton 

CO2e/år. 

Boendesektorn innefattar mer än vad som ingår i livscykelanalysen (se bilaga 1) medan 

analysen saknar en del av A4skedet och hela A5skedet. Det innebär att 

livscykelanalysen ger ett lägre värde än vad den skulle ge med alla delar inkluderade 

och att bara en del av boendesektorns målvärde kan jämföras med livscykelanalysen. 

Författarna har ingen exakt siffra på hur stor del av boendesektorn som kan räknas till 

just de delar som tas med i en livscykelanalys för ett småhus men ponerar två värden, 

ett på 75% och ett på 50%: 

0,75*0,3217= 0,2413 ton CO2-utsläpp/person, år. 

0,5*0,3217= 0,1609 ton CO2-utsläpp/person, år. 

Det är av intresse att lägga till en procentsats för de skeden som inte är medtagna i 

livscykelanalysen. I teoriavsnittet 3.2.4 nämns att byggskedet står för ca 50–60% av en 

byggnad. Villa Linnea har vissa delar av A4 (transport) med vilket gör att författarna 

väljer att lägga på 40% på 1,28 ton CO2e/år. 1,4*1,28=1,792 ton CO2e/år. 

1,792 genom 2,7 personer ger 0,6637 ton CO2e/person, år. 

Villa Linnea gör av med 1,792 ton CO2e/år.  

1,792/7personer = 0,2560 ton CO2e/person, år. 

1,792/8personer = 0,2240 ton CO2e/person, år. 

= Med 8 personer klaras 75% på 0,2413 ton CO2-utsläpp/person, år. 
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1,792/12personer = 0,1493 ton CO2e/person och år. 

= Med 12 personer klaras 50% på 0,1609 ton CO2-utsläpp/person, år. 

För varje person som läggs till ökar både vatten- och energiförbrukning vilket påverkar 

livscykelanalysens resultat. För att maximera sovrumsmöjligheter i Villa Linnea skulle 

även fler innerväggar läggas till. Dessa förändringar har inte gjorts i livscykelanalysen. 

5.2  Frågeställning 1 
1) Hur stort CO2-utsläpp/person, år är rimligt för boendesektorn utifrån

1,5-gradsmålet?

Författarna har kommit fram till målvärdet 0,3217 ton CO2e/person, år. 

5.3 Frågeställning 2 
2) Hur mycket CO2-utsläpp gör ett svenskt nybyggt typhus av med per person och år

utifrån ett livscykelperspektiv?

Livscykelanalysen visar att Villa Linnea gör av med 0,6637 ton CO2-utsläpp/person, år 

om 2,7 personer nyttjar huset. 

5.4 Frågeställning 3 
3) Hur många skulle behöva bo i ett svenskt nybyggt typhus utifrån resultaten av

frågeställning ett och två?

Resultatet visar på en ohållbar situation utifrån dagens boendeförhållande. För att nå 

målet skulle det krävas att det bodde mellan åtta och tolv personer i Villa Linnea. Det 

innebär att Villa Linneas 129 kvm skulle ge 10,75kvm/person i fallet med 12 personer. 

I figur 11b syns ett förslag på hur man skulle behöva bo utifrån resultatet. 

a. b. 

      Figur 11. Villa Linnea original (a) och Villa Linnea med alternativ lösning (b). 
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5.5 Koppling till målet 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur uppfyllande av 1,5-gradsmålet kan påverka 

boarean/person. 

Målvärdet för boendesektorn bör utifrån författarnas resonemang komma ner till 0,3217 

ton CO2-utsläpp/person, år och i denna sektor ingår mycket mer än vad en byggnads 

livscykelanalys innefattar. Typhuset gör av med 8 kg CO2e/kvm, år (byggnadsarea) och 

det är utan att ha tagit med byggproduktionsskedet. Säger detta något om hur en individ 

kan påverka sin klimatpåverkan och uppnå sitt mål på 1,3 ton CO2e/år?  Om man istället 

säger att typhuset gör av med 0,6637 ton CO2-utsläpp/person, år kan det sättas i direkt 

relation till individen. 

Utöver att enheten bör förändras för att bidra till en ökad klimatmedvetenhet kan man 

också se hur alla sektorer har ett stort jobb framför sig, dock syftar denna rapport på 

boendesektorn. Målvärdet och livscykelanalysresultatet är båda gjorda med syfte att 

vara generaliserbara i Sverige och visar på att den generella svenska individen lever väl 

över vad som är möjligt i förhållande till 1,5-gradsmålet.
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6 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras vad författarna har kommit fram till och hur arbetet har gått med de 

valda metoderna. Studiens begränsningar beskrivs och rekommendationer på vidare 

forskning ges i slutet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Analysens resulterande sektorvärden/person, år baseras på framtagna data i 

litteraturstudien. Det är möjligt att andra sektorvärden skulle analyseras fram vid nyare 

studier, även om samma källor används. Analysen är beroende av dess utförare och 

deras kunskaper inom de olika sektorerna samt hur de resonerar kring framtida 

scenarier. Rapporten bygger på subjektiv bedömning vilket måste tas med i beaktande 

av analysen och resultatet. Författarna har baserat sin bedömning på vetenskapliga 

källor men fullständig objektivitet är omöjlig att uppnå. Som ett exempel kan en vegan 

och en nötköttsälskare komma fram till olika målnivåer när det gäller 

livsmedelssektorns utrymme för CO2-utsläpp. Det viktiga är att vara tydlig med var 

fakta kommer ifrån samt när åsikter och subjektiv bedömning har spelat in.   

Avgörande för reliabiliteten i litteraturanalysen är att författarna kan avgöra vilka källor 

som är tillförlitliga och bör användas. I rapporten har myndigheters och SCB:s siffror 

använts i stor utsträckning eftersom det är till dessa som näringsidkare och offentlig 

sektor har skyldighet att redovisa sina verksamheter. Därför bedömdes dessa ge en så 

heltäckande bild som möjligt. Sannolikheten att nya studier med samma 

frågeställningar skulle använda samma källor anses vara hög, även om ytterligare källor 

antagligen tillkommer. 

Reliabiliteten för livscykelanalysen avgörs av hur tydligt genomförandet presenteras. I 

den här rapporten finns en bilaga med varje steg i livscykelanalysen, en för alla 

materialval samt en för beräkningar. Det framkommer tydligt vilket program som har 

använts och att det är en studentlicens. Här bedöms därför reliabiliteten som hög. Fel 

kan ha uppstått vid val av material vilket innebär fel EPD som i sin tur ger andra värden 

i resultatet, men följer man det rapporten gjort kommer samma resultat att uppnås med 

största sannolikhet.  

Sammanfattningsvis bedöms reliabiliteten för rapporten som relativt hög. Källorna 

anges tydligt och åsikter eller resonemang från författarna kan urskiljas. På så sätt är 

rapporten transparent. 

Gällande validiteten kunde inte målvärden hittas för övrigt- samt kläd- och skosektorn. 

Det kan anses vara en brist för rapporten, men med hjälp av framtagna data för de andra 

sektorerna kunde grundade resonemang göras även för dessa. I 

livscykelanalysprogrammet One-Click LCA kunde inte alltid rätt material väljas då de 

inte matchade med One-Click LCA:s databas. Det kan anses ge ett resultat med viss 

felmarginal när det gäller just Villa Linnea, men alla materialval och arbetsgången finns 

redovisade i bilagor. 

Att Naturskyddsföreningen användes som källa till det totala målvärdet på 1,3 ton 

CO2e/person, år kan diskuteras. Naturskyddsföreningen är en ideell förening som är 

partipolitiskt obunden. Deras kompetens anses tillförlitlig då deras anställda är 

sakkunniga inom olika områden. Författarna anser det vara rimligt att ett annat värde 
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än 1,3 ton CO2e/person, år skulle kunna användas vid nya studier av samma 

frågeställningar.  

Även om rapporten bygger på en subjektiv bedömning och att arbetets omfattning varit 

begränsad skulle slutresultatet med största sannolikhet peka på att sektorerna släpper ut 

för mycket CO2e idag och att boendets CO2e/person behöver minska. Resultatet att 

sektorerna släpper ut för många ton CO2e i relation till klimatmålet om 1,5-grads 

uppvärmning är rimligt på så sätt att max 1,5-grads uppvärmning är ett utmanande mål 

som vi ska nå globalt sett, och sektorernas höga utsläpp idag behöver därför minskas. 

Samhörighet till likvärdiga undersökningars utfall är i det här fallet svårt att klargöra 

då det inte har gjorts någon liknande studie vad författarna har kunnat hitta.  

Resultatet kan vara en tankeställare om att leva hållbart då det påvisar att stora 

förändringar krävs. Boarea/person är bara en av olika infallsvinklar på denna utmaning 

men ger här ett konkret exempel på hur våra levnadsvanor bidrar till klimatpåverkan. 

Resultatet kan användas till att ge insikt i hur många ton CO2-utsläpp man bidrar till 

bara genom att bo. Ett mått per person när det gäller växthusgasutsläpp för boende 

istället för per kvadratmeter ger större insikt i hur boytan och antalet personer i hushållet 

inverkar.  

6.2 Metoddiskussion 
Det var inte rapportens syfte att ge exakta siffror, utan visa på de stora dragen av 

sektorernas CO2-utsläpp med en vetenskaplig bas. På grund av tidsbegränsat arbete har 

studien ett begränsat omfång. Litteraturstudie och dokumentanalys anses vara passande 

metoder för kartläggning av data.  

Ett komplement till litteraturstudien hade varit att intervjua sakkunniga forskare inom 

respektive sektorsområde. Flera intervjuer inom varje sektor hade varit nödvändigt för 

att säkerställa trovärdigheten. På grund av rapportens omfattning var detta inte ett 

alternativ. 

I studien gjordes ett byte ganska sent till en annan sektorsindelning då den passade 

studiens syfte bättre. Dock upptäcktes andra indelningar allt eftersom arbetet fortskred 

så detta kunde inte ha gjorts annorlunda. En rekommendation är att i ett tidigt skede 

undersöka hur många olika indelningar det finns, vilken som är den senaste och hur den 

är gjord. 

Metoderna litteraturstudie och dokumentanalys innebär att hitta variabler, nyttja dem 

och mäta dem. En objektiv forskare studerar förhållandet mellan teori och forskning 

och arbetet bygger på hypotesprövning. I den här rapporten har vetenskapliga rapporter 

utgjort teorin, och empirin har hämtats från myndigheter och yrkesutövare samt 

opartiskt kontrollerade EPD:er.  

6.3 Begränsningar 
Ett uppskattat procentuellt tillägg för de delar som inte tagits med i livscykelanalysen 

har inkluderats och en uppskattad sänkning av boendesektorns målvärde har gjorts för 

att försöka likställa livscykelanalysen och målvärdet bättre. Både sänkningen och 

höjningen är uppskattade procentsatser som mycket väl skulle kunna skilja en del från 

verkligheten om man räknade på en mer detaljerad nivå.  
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Diskussion och slutsatser 

Att PRINCE:s procentindelning över sektorernas växthusgasutsläpp från 2014 använts 

med siffror från Naturvårdsverket från 2016 över Sveriges totala CO2-utsläpp stärks av 

att rapporten om PRINCE (Berglund, o.a., 2018) publicerades 2018 och refererar till 

källor från så sent som 2018. Både Naturvårdsverkets siffror och PRINCE:s baserar 

sina uppgifter om utsläpp på SCB:s siffror. Sektorernas procentindelning torde inte ha 

förändrats nämnvärt på två år. Därför anses tillvägagångssättet att använda sig av båda 

i en kombination som rimligt. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
En slutsats av rapportens resultat är att man själv kan påverka sin egen ”tillåtna boarea” 

till en relativt hög grad. Det framkommer i analysen där rapporten laborerar med olika 

värden för att rymma alla sektorer inom 1,3 ton CO2e/person, år, att man kan välja vad 

man vill lägga sitt eget CO2-utsläpp på. Är man vegan, väljer att inte äga någon bil, 

handla kläder och skor på second hand och gör de flesta mat-inköp hos företag som tar 

vara på mat som ”gått ut” kommer utrymmet för ens personliga boarea öka avsevärt.  

1. En individ kan inte förestå sin påverkan av sitt boende då det mäts i CO2e/kvm.

Livscykelanalyser, energideklarationer och andra relevanta saker för boendet

bör mätas per person som nyttjar ytan för att kunna ge perspektiv på

klimatpåverkan.

2. Ett konkret målvärde för en sektor är extremt svårdefinierat. Sektorernas

indelningar skulle behöva bli tydligare och mer konsekventa för bättre

jämförelsemöjligheter.

3. Från bland annat Birkved, Brejnrod, Kalbar och Petersens (2017) rapport blir vi

upplysta om hur både byggkonstruktion och drift behöver förändras men att det

inte är tillräckligt. Hårdare styrmedel för övergång till el från sol-, vind- och

vattenkraft för fastighetsägare av alla storlekar är en rekommendation.

4. Det är tydligt hur både individer och företag behöver få upp ögonen för vad som

krävs och hur långt det är att nå dit. Vilket innebär att politiken behöver ta

mycket hårdare tag. Exempelvis skulle kravet om en klimatdeklaration på skede

A1-A3 också kunna innehålla ett maximalt värde.

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant med en undersökning av hur olika konstruktioner påverkar 

den ”tillåtna” boytan/person för att ge en uppfattning om hur vi i framtiden bör bygga 

våra hus. Detta skulle kunna bygga vidare på rapporten av Erlandsson, Francart, Kellner 

och Malmqvist (2018) där de jämför livscykelanalyser av 5 olika konstruktioner.  

Som anknytning till den fjärde slutsatsen och rekommendationen anser vi att fortsatt 

forskning om lagring av solel och användarvänlighet av sol-, vind- och vattenkraft i 

småhus är att uppmuntra. 

Byggproduktionsskedet tar upp mellan 50-60% av en LCA hos en byggnad 

(Erlandsson, Francart, Kellner, & Malmqvist, 2018), detta borde ge tyngd för mer 

forskning kring alternativ i detta skede. En tanke för fortsatt forskning är 

implementering av LEAN i förhållande till LCA för att se hur arbetssättet påverkar 

livscykeln av en byggnad. 
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Bilaga 1, SNI-koder för respektive sektor 

Källa: Berglund, M., Björk, I., Cederberg, C., Finnveden, G., Fauré, E., Palm, V., . . . Trimmer, 

C. (2018). Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning.

Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE. Bromma: Naturvårdsverket.

Boende 

C17 = PAPPERS- OCH 

PAPPERSVARUTILLVERKNING 

C31 = TILLVERKNING AV MÖBLER 

C32 = ANNAN TILLVERKNING  

D35 = FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME 

OCH KYLA 

E36 = VATTENFÖRSÖRJNING 

E37 = AVLOPPSRENING 

E38 = AVFALLSHANTERING; ÅTERVINNING 

E39 = SANERING, EFTERBEHANDLING AV 

JORD OCH VATTEN SAMT ANNAN 

VERKSAMHET FÖR 

FÖRORENINGSBEKÄMPNING 

F = BYGGVERKSAMHET 

L = FASTIGHETSVERKSAMHET 

M71 = ARKITEKT- OCH TEKNISK 

KONSULTVERKSAMHET; TEKNISK 

PROVNING OCH ANALYS 

M72 = VETENSKAPLIG FORSKNING OCH 

UTVECKLING 

Direkta utsläpp från bränsle 

Kläder 

C13 = TEXTILVARUTILLVERKNING 

C14 = TILLVERKNING AV KLÄDER 

C15 = TILLVERKNING AV LÄDER, LÄDER- 

OCH SKINNVAROR M.M 

Övrigt 

Resten av alla SNI 

Livsmedel 

A01 = JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I 

ANSLUTNING HÄRTILL 

A02 = SKOGSBRUK 

A03 =FISKE OCH VATTENBRUK 

C10 = LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNING 

C11 = FRAMSTÄLLNING AV DRYCKER 

C12 = TOBAKSVARUTILLVERKNING 

Transporter 

C29 =TILLVERKNING AV MOTORFORDON, 

SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR 

C30 = TILLVERKNING AV ANDRA 

TRANSPORTMEDEL 

G45 = HANDEL SAMT REPARATION AV 

MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR 

G46 = PARTI- OCH PROVISIONSHANDEL 

UTOM MED MOTORFORDON 

G47 = DETALJHANDEL UTOM MED 

MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR 

H49 = LANDTRANSPORT; TRANSPORT I 

RÖRSYSTEM 

H50 = SJÖTRANSPORT 

H51 = LUFTTRANSPORT 

H52 = MAGASINERING OCH STÖDTJÄNSTER 

TILL TRANSPORT 

H53 = POST- OCH KURIRVERKSAMHET 

N79 = RESEBYRÅ- OCH 

RESEARRANGÖRSVERKSAMHET OCH 

ANDRA RESETJÄNSTER OCH RELATERADE 

TJÄNSTER 



Skillnader mellan boendesektorns definiering 

Boverket PRINCE Naturvårdsverket 

Bygg- och fastighetssektorn: 

SNI 41-43 där anläggning av vägar och 

järnväg redovisas för sig, dvs stora 

delar av SNI 42. Samt 

fastighetsverksamhet SNI 68. 

Fastighetsförvaltning inkluderar all 

energi som krävs för att värma upp 

bostäder och lokaler. Denna post har 

tagits från andra sektorer som t ex 

hushåll, tjänstebrancher och 

myndigheter samt ideella 

organisationer.  

Redovisar dels inhemsk produktion dels 

inhemsk plus import 

Inhemsk plus import: statistiken 

inkluderar utsläpp som kan hänföras till 

varor från både inhemsk produktion och 

import. Olika länder har olika stor 

miljöpåverkan från sin produktion, men 

för de flesta indikatorer skattas 

miljöpåverkan från importerade 

produkter som om de hade producerats i 

Sverige. Detta innebär förmodligen att 

vi underskattar sektorns totala 

miljöpåverkan. När det gäller utsläpp av 

växthusgaser har dock Statistiska 

centralbyrån förbättrat metoden genom 

antaganden om utsläpp i andra länder, 

vilket bör göra just denna statistik mer 

rättvisande. 

”Våra miljöindikatorer baseras på 

Statistiska centralbyråns (SCB:s) 

miljöräkenskaper, som beskriver 

sambandet mellan ekonomi och miljö. 

Det gör det möjligt att se olika 

branschers miljöpåverkan, till exempel 

hur mycket bränsle en viss bransch 

använder i sin produktion eller hur 

mycket utsläpp till luft en viss bransch 

genererar. 

SCB:s underlag till Boverkats 

miljöindikatorer baseras på data från 

national- och miljöräkenskaperna med 

uppgifter från bland annat 

Boende: 

C17 = PAPPERS- OCH 

PAPPERSVARUTILLVERKNING 

C31 = TILLVERKNING AV 

MÖBLER 

C32 = ANNAN TILLVERKNING 

D35 = FÖRSÖRJNING AV EL, 

GAS, VÄRME OCH KYLA 

E36 = VATTENFÖRSÖRJNING 

E37 = AVLOPPSRENING 

E38 = AVFALLSHANTERING; 

ÅTERVINNING 

E39 = SANERING, 

EFTERBEHANDLING AV JORD 

OCH VATTEN SAMT ANNAN 

VERKSAMHET FÖR 

FÖRORENINGSBEKÄMPNING 

F41-43 = BYGGVERKSAMHET 

L 68= FASTIGHETS-

VERKSAMHET 

M71 = ARKITEKT- OCH 

TEKNISK 

KONSULTVERKSAMHET; 

TEKNISK PROVNING OCH 

ANALYS 

M72 = VETENSKAPLIG 

FORSKNING OCH 

UTVECKLING 

Direkta utsläpp från bränsle 

Källa: 
http://www.naturvardsverket.se 
/Documents/publikationer6400/978-91-
620-6842-4.pdf?pid=23308 Hämtad den 
27 mars 2019. 

Forskningsprogrammet har valt 

att lägga till den del av de globala 

databaserna som innehåller 

informationen om miljöpåverkan 

som följer med importen från 

andra länder och på så sätt skapa 

en hybridmodell baserad på 

svenska data för miljöpåverkan i 

Sverige, och data från en 

multiregional input–output-

databas för miljöpåverkan 

utomlands. I princip kan 

informationen om miljöpåverkan 

utomlands hämtas från vilken 

global miljöekonomisk MRIO-

modell som helst, men här i 

PRINCE-projektet har 

EXIOBASE valts. Valet har 

Boende: här ingår uppvärmning samt hyra, 

möbler mm 

Offentlig konsumtion och investeringar: här 

ingår privat och offentlig investering i 

byggande av bostäder och lokaler.  

Källa: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-
miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-
metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-
av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-
2016.pdf Hämtad den 25 februari 2019. 

Här antar man att produktionsländerna har i 

princip samma utsläppsintensiva produktion 

som Sverige. Men detta är att underskatta 

mängden utsläpp som blir då Sverige har en 

relativt effektiv produktion som är relativt 

utsläpps-snål. Andra länder har högst 

sannolikt högre utsläpp i sin produktion än 

Sverige. Det är egentligen först i och med 

PRINCE som man har ändrat om detta 

ordentligt (läs här intill om PRINCE). 

Källa: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-
i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-
indikatorer-folja-upp-
konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf 
Hämtad den 12 mars 2019. 

På senare år har dock SCB gjort en del 

modifikationer i dessa antaganden och 

anpassat utsläppsdata för olika länder till mer 

”troliga” siffror (KÄLLA: se Boverket här 

intill). 

Bilaga 2, Skillnader mellan boendesektorns definiering 

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-2016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-2016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-2016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-2016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2016/data-metoder/bakgrunds-metodbeskrivning-av-berakning-av-konsumtionens-miljopaverkan-vaxthusgaser-2016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens%20klimatp%C3%A5verkan.pdf


 

 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket 

och Kemikalieinspektionen. 

Utångspunkterna för arbetet är: 

-bygg- och fastighetssektorn (exklusive 

anläggning av vägar och järnvägar) 

-ett livscykelperspektiv 

-de 16 nationella miljökvalitetsmålen” 

Källa: 

• https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-
byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---
aktuell-status/om-miljoindikatorerna/ Hämtad 
den 30 mars 2019. 

 

gjorts eftersom EXIOBASE har 

viktiga fördelar för detta projekt. 

Modellen har utvecklats med 

grundsyftet att undersöka 

miljöpåverkan från konsumtion 

och av det skälet har den fler 

miljövariabler än andra modeller 

och dessutom har den en finare 

branschindelning av branscher 

där miljöpåverkan är väsentlig. 

Den svenska input-outputtabellen 

för inhemsk konsumtion och 

produktion (dvs data över 

inhemsk produktion och import) 

hålls intakt. Denna data länkas 

sedan till en global multi-regional 

input-outputmodell med hjälp av 

multiplikatorer. Dessa beskriver 

miljöpåverkan från de 

importerade varorna och tjänster 

för varje produktgrupp och 

land/region. När 

multiplikatorerna har beräknats 

har hela den multi-regionala 

input-output analysen genomförts 

vilket bland annat innebär att 

hänsyn tas inte bara till vilket 

land som den svenska importen 

kommer ifrån, utan hela 

försörjningskedjan ingår. 

 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/om-miljoindikatorerna/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/om-miljoindikatorerna/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/om-miljoindikatorerna/


Linnea meter m2 m3 st One Click LCA EPD-program GWP
Taket
Btgpannor 2kup 166,4 2025st Concrete roof tiles, Avg. thickness per m2: 22.4 mm, 334x420 mm, 2100 kg/m3 (Eternit) IBU 0.24 kg CO2e / kg 
Takreglar 47x61 cc354 5,56 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
Underlagstak 166,4 Underroof membrane reinforced PE fabric, 0.14 kg/m2 OKOBAUDAT 0.44 kg CO2e / m2
Takstol 87kg/st 17st Timber roof truss, 585 kg/m3, 96.3% wood, 3.7& metal fasteners (Pasquill) BRE 76.0 kg CO2e / m3
Övre bj
MU 95 148,34 14,1 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 1.99 kg CO2e / kg 
MU 45 148,34 6,68 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.39 Km2/W, 50 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 2.59 kg CO2e / kg
Spånskiva 16mm 2,37 Particle board uncoated 8-48mm IBU 342.66 kg CO2e / m3
Reglar 45x68 0,74 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
Reglar 45x190 2,12 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) International EPD system 282.0 kg CO2e / m3
MU 70 9,46 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 2.26 kg CO2e / kg
MU 95 13,66 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 1.99 kg CO2e / kg 
MU 95 13,66 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 1.99 kg CO2e / kg 
Plastfolie 0,15mm 148,34 Polyamide plastic (Europé) Står "---" 6.7 kg CO2e / kg
Glespanel 22x120 0,64 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
Spånskiva 12mm 129,3 Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) IBU 0.61 kg CO2e / kg
YV
Lockpanel + botten 22+19 x120 3,86 Treated wooden cladding, generic, 15 - 40 mm, 9.75 kg/m2 (for 15 mm), 525 kg/m3 One Click LCA 60.07 kg CO2e / m3 
Spikläkt 28x45 0,326 Wood for external application (Protec) International EPD system 127.0 kg CO2e / m3
Vindskydd 155 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 OKOBAUDAT 4.01 kg CO2e / m2
Reglar, värmebh. 45x68 0,62 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
MU 70mm 8 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 2.26 kg CO2e / kg 
Reglar 45x170 1,54 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
MU 170mm 19,3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 4.72 Km2/W, 170 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 2.0 kg CO2e / kg
Plastfolie 0,15mm 117 Polyamide plastic (Europé) Står "---" 6.7 kg CO2e / kg
Reglar 45x68 0,617 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
MU 70mm 8 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 2.26 kg CO2e / kg 
Spånskiva 10mm 1,17 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) IBU 342.66 kg CO2e / m3
IV
Spånskiva 0,995 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) International EPD system 3.55 kg CO2e / m2
Reglar 45x68 0,51 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) BRE 107.0 kg CO2e / m3
Spånskiva 0,995 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) International EPD system 3.55 kg CO2e / m2
Ytskikt
Tapet 164 Wallpaper, 0.53/1.06x10.05/50.00, 0.192kg/m2 (Verband der Deutschen Tapetenindustrie) IBU 0.26 kg CO2e / m2 
Våtrumsmatta golv 16,5 Plastic carpet, wet area, 2.25 mm, 2.9 kg/m2 (ERFMI) IBU 0.9 kg CO2e / kg
Våtrumspanel 35 Gypsum plasterboard, wetroom, 12.5x900 mm, 10 kg/m2, Glasroc H OceanTM, GHOE13 (Gyproc) International EPD system 2.9 kg CO2e / m2
Trägolv 2stav 16mm 109 Solid wood flooring, GLT, French average, ép. 16mm, Donnee par default (MDEGD) INIES 0.46 kg CO2e / kg
Nedre bj
Spånskiva 22mm 2,84 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) IBU 342.66 kg CO2e / m3
Bjälkar 45x260 2,9 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) International EPD system 282.0 kg CO2e / m3
MU 260mm 37,39 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 7.22 Km2/W, 260 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) Cenia 1.89 kg CO2e / kg
Vindskydd 148,34 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 OKOBAUDAT 4.01 kg CO2e / m2
Fibercementskiva 4,5mm 0,67 Fibre cement board, 1300 kg/m3, Windstopper Basic (Cembrit) EPD Danmark 0.39 kg CO2e / kg
Grund
Grundplatta P1 900x900x200 2,27 14st Precast concrete, foundations, French average, C25/(30), XF1, 2400 kg/m3, CEM II/A-S 42.5 R  (280kg/m3 of concrete), Donnee par default (MDEGD) INIES 283.0 kg CO2e / m3
Grundplatta P2 1200x1200x200 1,152 4st Precast concrete, foundations, French average, C25/(30), XF1, 2400 kg/m3, CEM II/A-S 42.5 R  (280kg/m3 of concrete), Donnee par default (MDEGD) INIES 283.0 kg CO2e / m3
Pelare P2 r0,145 h600 10,8 18st Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement, Diamètre: 0.30 m, Béton/Cement: C25/30 XC1, CEMII/A (SNBPE) INIES 13.3 kg CO2e / m

Balkar 130x500x5700 2,223 6st
130x500x4745 1,2337 4st
130x500x3805 0,9893 4st
130x500x2780 0,7215 2st
130x500x2775 0,3614 4st

5,5289 tot
Byglar 6mm dia, 0,8h 0,0016 18st Reinforcement steel (rebar), generic, 97% recycled content (typical) One Click LCA 0,5 kg CO2e / kg
Isolering 10mm 1,48 Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber, L = 0.033 W/mK, 16.6 kg/m3 (IVH) IBU 49.7 kg CO2e / m3 
Ventilation
Kanal 100 7,14m Air ventilation duct (zinc coated steel plate) OKOBAUDAT 2.89 kg CO2e / kg 
Kanal125 14,28m Air ventilation duct (zinc coated steel plate) OKOBAUDAT 2.89 kg CO2e / kg 
VVS
Avloppsrör 110 3,87m Sewer pipe  PVC GaBi 3.01 kg CO2e / kg
Avloppsrör 75 1,86m Sewer pipe  PVC GaBi 3.01 kg CO2e / kg
Avloppsrör 50 6,96m Sewer pipe  PVC GaBi 3.01 kg CO2e / kg

Blåa stålrör 101m Steel pipe OKOBAUDAT 2.26 kg CO2e / kg
PEX röd 15x2,5 25,85m Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 3.32 kg CO2e / kg
PEX röd 18x2,5 17m Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 3.32 kg CO2e / kg
PEX blå 15x2,5 33,85m Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 3.32 kg CO2e / kg
PEX blå 18x2,5 17m Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 3.32 kg CO2e / kg
Snickerier
Fönster 105 12,285 9st Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) IBU 153.21 kg CO2e / m2
Fönster 75 1,755 3st Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) IBU 153.21 kg CO2e / m2
Fönster 45 2,925 3st Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) IBU 153.21 kg CO2e / m2
Innerdörrar 9x21 13,23 7st Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) IBU 39.64 kg CO2e / m2 
Ei-30 V 10x21 2,1 1st Aluminium door system, per m2, 1100 x 2200 mm, 100.59 kg/unit, 41.56 kg/m2, ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI (Schüco) IBU 157.27 kg CO2e / m2
YD H 10x21 2,1 1st Aluminium door system, per m2, 1100 x 2200 mm, 100.59 kg/unit, 41.56 kg/m2, ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI (Schüco) IBU 157.27 kg CO2e / m2
Fönsterdörr 9x21 3,78 2st Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter, 83% glass, 12% aluminium, 3% steel, 35.35 kg/m2 International EPD system 92.85 kg CO2e / m2

Concrete beam, C35/45 (B35 M40), Class B (Kynningsrud Prefab) EPD Norge 0.12 kg CO2e / kg

Bilaga 3, Materialmatchning mellan One Click LCA och Villa Linnea



Linnea Utvändigt mått 17,33 x 8,56m Invändigt mått 16,57 x 7,8m YV höjd 3m IV höjd 2,4m BOA 129 m2 BYA 148 m2
Sadeltak 27 grader 4,8m x 17,33m per sida x2 st sidor 166,4m2

Betongplattor 166,4 m2
Takreglar horisontellt 0,047x0,061 C/C355mm 17,33/0,354=49st x2st sidor =98st 0,047x0,061 0,047x0,061x8,56x98st=2,40m3
Takreglar vertikalt 0,047x0,061 C/C355mm 8,56/0,354=24st x2st sidor =48st 0,047x0,061 0,047x0,061x17,33x48st=2,38m3
Takstolar 17 st enligt dokument 87kg/st enligt dokument 1479kg tot

Övre bjälklag Mineralull 45+95 på spånskiva 148 m2
Spånskiva 0,016 148 m2 2,37 m3
Reglar korsade över bjälkar 0,045x0,068 8,56/0,6=14 st 14x17,33x0,045x0,068=0,74 m3 0,74 m3
Mineralull 70 13xx17,33x0,070x0,6= 9,46 m3 9,46 m3
Bjälkar 0,045x0,190 17,33/0,6= 29st 29x8,56x0,045x0,190=2,12 m3 2,12 m3
Mineralull 95 28x8,56x0,0950x0,6= 13,7 m3 13,7 m3
Mineralull 95 28x8,56x0,0950x0,6= 13,7 m3 13,7 m3
Plastfolie 148 m2
Glespanel 0,022x0,120 7,8/0,6=13st 13x0,022x0,120x16,57= 0,57 m3 0,57 m3
Spånskiva innertak 129 m2

YV Lockpanel C/C 200 17,33/0,2=87st x2 sidor =174st 0,022x0,120x3x174=1,38m3
8,56/0,2=43st x2 sidor =86st 0,022x0,120x3x86=0,68m3

Bottenbräda 17,33/0,2=87st x2 sidor =174st 0,019x0,120x3x174=1,19m3
8,56/0,2=43st x2 sidor =86st 0,019x0,120x3x86=0,59m3

Spikläkt 0,028x0,045 liggande --> 3m/0,6m=5st 0,028x0,045x17,33x5st x 2sidor=0,218 m3
0,028x0,045x8,56x5st x 2sidor=0,107 m3

Vindskydd h3xb17,33x2st sidor =104 m3
h3xb8,56x2st sidor = 51 m3

Reglar 0,045x0,068 C/C600 0,045x0,068x2,4x29stx 2sidor= 0,43m3
0,045x0,068x2,4x13stx 2sidor= 0,19m3

Mineralull 70 0,6x0,07x2,4x28stx 2sidor= 5,6m3
0,6x0,07x2,4x12stx 2sidor= 2,4m3

Reglar 0,045x0,170 C/C600 0,045x0,170x2,4x29stx 2sidor= 1,06m3
0,045x0,170x2,4x13stx 2sidor= 0,48m3

Mineralull 170 0,6x0,170x2,4x28stx 2sidor= 13,7m3
0,045x0,170x2,4x12stx 2sidor= 5,9m3

Reglar 0,045x0,068 C/C600 0,045x0,068x2,4x29stx 2sidor= 0,43m3
0,045x0,068x2,4x13stx 2sidor= 0,19m3

Mineralull 70 0,6x0,07x2,4x28stx 2sidor= 5,6m3
0,6x0,07x2,4x12stx 2sidor= 2,4m3

Spånskiva 10 16,57x2,4x2= 79,5 m2
7,8x2,4x2=37,44 m2

IV
Spånskiva 10 1spånskiva per sida 41,5x2,4= 99 m2 99 m2
Reglar 0,045x0,068 C/C 600 41,5/0,6=69st 0,045x0,068x2,4x69= 0,51 m3 0,51 m3
Spånskiva 10 1spånskiva per sida 41,5x2,4= 99 m2 99 m2

Ytskikt Tapet Enligt dokument 164 m2
Våtrumsmatta Enligt dokument 16,5 m2
Våtrumspanel Enligt dokument 35 m2
Trägolv 2stav 16mm Enligt dokument 109 m2

Nedre bjälklag Spånskiva 22 0,022x7,8x16,57= 2,84 2,84 m3
Bjälkar 0,045x0,260 C/C600 0,045x0,260x8,56x29=2,9 2,9 m3 
Mineralull 260 0,6x0,260x8,56x28= 37,39 37,39 m3
Vindskydd 148x0,0045= 0,67 148 m2
Fibercementskiva 0,67 m3

Grund Grundplatta 1 0,9x0,9x0,2 14 st 0,9x0,9x0,2x14=2,26 m3
Grundplatta 2 1,2x1,2x0,2 4 st 1,2x1,2x0,2= 1,152 m3
Grunpelare r0,145 h0,6 18 st 0,6x18=10,8 m 10,8m
Balk 130x500x5700 6st 130x500x5700x6=2,223
Balk 130x500x4745 4st 130x500x4745x4=1,2337
Balk 130x500x3805 4st 130x500x3805x4=0,9893
Balk 130x500x2780 2st 130x500x2780x2=0,3614
Balk 130x500x2775 4st 130x500x2775x4=0,7215
Byglar r0,006 h0,8 18 st 0,006x0,006x π x0,8x18st= 0,0016m3 0,0016 m3
Isolering grund 10mm 148 m2 148 m2

Installationer Avloppsrör 110 Enligt dokument 3,87m
Avloppsrör 75 Enligt dokument 1,86m
Avloppsrör 50 Enligt dokument 6,96m
Blåa stålrör Enligt dokument 101m
PEX röd 15x2,5 Enligt dokument 25,85m
PEX röd 18x2,5 Enligt dokument 17m
PEX blå 15x2,5 Enligt dokument 33,85m
PEX blå18x2,5 Enligt dokument 17m

Snickerier Fönster 105 1,05x1,3x9= 12,285 m2 9st
Fönster 75 0,75x1,3x3= 1,755 m2 3st
Fönster 45 0,45x1,3x3= 2,925 m2 3st
Innerdörrar 9x21 0,9x2,1x7= 13,23 m2 7st 13,23 m2
Ei-30 V 10x21 1x2,1x1=2,1 m2 1st
YD H 10x21 1x2,1x1=2,1 m2 1st
Fönsterdörr 9x21 0,9x2,1x2=3,78 m2 2st 3,78 m2

Vattenförbrukning Se rapport, empiri.
Energiförbrukning Se rapport, empiri.

4,78m3 totalt takreglar

4,2

2,06 m3

1,78 m3
3,84 m3

0,325 m3

155m2

2,4m innerhöjd. Räknar; 17,33m långsidor och 7,8m kortsidor för att inte räkna hörnen dubbelt

Uppritad modell i revit gav 41,5m innervägg tot.

5,53 m3

3,42 m3

17,7 m2

8 m3

0,62 m3

19,6 m3

117 m3

0,62 m3

1,54 m3

8 m3

Bilaga 4, Överslagsräkning av mängder



Building life-cycle assessment according to the European Standard EN 15978. This LCA software covers life cycle stages from cradle to 

Result report: Linnea

Project Xjobb - Linnea

User Michaela Wolf - 2019.05.09 

Tool Life-cycle assessment, EN-15978

Details

More...

 Download as image 

Global warming

Main > Xjobb > Linnea > Life-cycle assessment, EN-15978 

Linnea - Life-cycle assessment, EN-15978

Commercial usage is forbidden. One Click LCA EDUCATIONAL Europe and Int'l, EDUCATION, Michaela Wolf 09.05.2019 12:23 Commercial usage is forbidden. One Click LCA EDUCATIONAL Europe and Int'l, EDUCATION, Michaela Wolf 09.05.2019 12:23 

 Completeness and plausibility checker 

Life-cycle 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 

A1-A3 Construction Materials 37 932,63 940,06 251,71 0,35 180,86 896 984,35 Details

A4 Transportation to site 226,47 1,04 0,23 0 0,01 6 445,46 Details

A5 Construction/installation process Hide empty

B1-B5 Maintenance and material replacement 2 288,68 15,77 3,2 0,35 1,02 134 065,94 Details

B6 Energy use 15 742,46 78,9 17,15 0,01 4,66 1 995 138,42 Details

B7 Water use 5 469,8 38,27 109,59 0 1,6 98 698,81 Details

C1-C4 Deconstruction 2 205,19 3,85 1,2 0 0,31 8 915,41 Details

D External impacts (not included in totals) -12 064,41 -14,19 -2,27 -0 -1,5 -206 784,74 Details

Total 63 865,24 1 077,89 383,08 0,72 188,47 3 140 248,39

Show graph Show graph Show graph Show graph Show graph Show graph

Results per denominator

Internal area (Atemp), Sweden 129.0 m2 495,08 8,36 2,97 0,01 1,46 24 343,01

Gross Internal Floor Area (IPMS/RICS) 152.0 m2 420,17 7,09 2,52 0 1,24 20 659,53

Most contributing building elements and material types for Global warming (GWP) 

 64 Tons CO e  8 kg CO e / m2 / year  3 193 Social cost of carbon

Most contributing building elements (GWP) - A1-A3 

 Download as image 

Most contributing material types (GWP) - A1-A3 

 Download as image 

Most contributing material subtypes (GWP) - A1-A3 

 Download as image 

Most contributing materials (GWP) - A1-A3

1. Mineral wool insulation - 35.3 % - show sustainable alternatives

2. Mineral wool insulation - 20.3 % - show sustainable alternatives

3. Mineral wool insulation - 9.5 % - show sustainable alternatives

4. Aluminium window system, per m2 - 7.1 % - show sustainable alternatives

5. Mineral wool insulation - 4.3 % - show sustainable alternatives

6. Concrete beam - 4.1 % - show sustainable alternatives

7. Solid wood flooring, GLT, French average - 3.1 % - show sustainable alternatives

8. Concrete roof tiles - 2.8 % - show sustainable alternatives

9. Precast concrete, foundations, French average - 2.4 % - show sustainable alternatives

10. Aluminium door system, per m2 - 1.7 % - show sustainable alternatives
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Bilaga 5, Resultatrapport från One Click LCA



Results distribution by life-cycle stage  Download as image  Click on a category legend to hide/unhide

Global warming (GWP) breakdown
 Download as image  Click on a category legend to hide/unhide
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Entity users Project name Design name Indicator name
Michaela Wolf Xjobb Linnea Life-cycle assessment, EN-15978
Section Resource User input Unit Global warming kg CO2e Question Service life Resource type Datasource Name Transformation process
A1-A3 Sewer pipe  PVC 9,11 kg 2,74E1 Building systems and installations 20 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Sewer pipe  PVC
A1-A3 Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 9,5 kg 3,15E1 Building systems and installations 50 Plumbing and pipes Crosslinked polyethylene (PEX) pipe system for hot and cold water in the building, Teppfa Pipesystem, hot and cold water supply, PEX
A1-A3 Air ventilation duct (zinc coated steel plate) 32,1 kg 9,27E1 Building systems and installations 20 HVAC components and systems Oekobau.dat 2017-I Air ventilation duct (zinc coated steel plate)
A1-A3 Steel pipe 243,4 kg 5,49E2 Building systems and installations 25 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Steel pipe
A4 Sewer pipe  PVC 9,11 kg 5,92E-2 Building systems and installations 20 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Sewer pipe  PVC Large delivery truck, 9 ton capacity, 100% fill rate
A4 Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 9,5 kg 6,17E-2 Building systems and installations 50 Plumbing and pipes Crosslinked polyethylene (PEX) pipe system for hot and cold water in the building, Teppfa Pipesystem, hot and cold water supply, PEX Large delivery truck, 9 ton capacity, 100% fill rate
A4 Air ventilation duct (zinc coated steel plate) 32,1 kg 2,08E-1 Building systems and installations 20 HVAC components and systems Oekobau.dat 2017-I Air ventilation duct (zinc coated steel plate) Large delivery truck, 9 ton capacity, 100% fill rate
A4 Steel pipe 243,4 kg 1,58E0 Building systems and installations 25 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Steel pipe Large delivery truck, 9 ton capacity, 100% fill rate
B1-B5 Sewer pipe  PVC 9,11 kg 5,49E1 Building systems and installations 20 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Sewer pipe  PVC
B1-B5 Air ventilation duct (zinc coated steel plate) 32,1 kg 1,85E2 Building systems and installations 20 HVAC components and systems Oekobau.dat 2017-I Air ventilation duct (zinc coated steel plate)
B1-B5 Steel pipe 243,4 kg 5,49E2 Building systems and installations 25 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Steel pipe
C1-C4 Sewer pipe  PVC 9,11 kg 2,3E1 Building systems and installations 20 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Sewer pipe  PVC Incineration of plastic (including benefits) C4
C1-C4 Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 9,5 kg 4,14E-1 Building systems and installations 50 Plumbing and pipes Crosslinked polyethylene (PEX) pipe system for hot and cold water in the building, Teppfa Pipesystem, hot and cold water supply, PEX Construction waste to landfill
C1-C4 Air ventilation duct (zinc coated steel plate) 32,1 kg 2,59E-2 Building systems and installations 20 HVAC components and systems Oekobau.dat 2017-I Air ventilation duct (zinc coated steel plate) End of life of galvanised steel C4
C1-C4 Steel pipe 243,4 kg 1,96E-1 Building systems and installations 25 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Steel pipe End of life of galvanised steel C4
D Sewer pipe  PVC 9,11 kg -1,28E1 Building systems and installations 20 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Sewer pipe  PVC Incineration of plastic (including benefits) D
D Pipesystem, hot and cold water supply, PEX (Teppfa) 9,5 kg -3,03E1 Building systems and installations 50 Plumbing and pipes Crosslinked polyethylene (PEX) pipe system for hot and cold water in the building, Teppfa Pipesystem, hot and cold water supply, PEX District heat, Finnish average
D Air ventilation duct (zinc coated steel plate) 32,1 kg -4,69E1 Building systems and installations 20 HVAC components and systems Oekobau.dat 2017-I Air ventilation duct (zinc coated steel plate) End of life of galvanised steel D
D Steel pipe 243,4 kg -3,04E2 Building systems and installations 25 Plumbing and pipes Oekobau.dat 2017-I Steel pipe End of life of galvanised steel D

1,52E3 Building systems and installations
A1-A3 Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement, Diamètre: 0.30 m, Béton/Cement: C25/30 XC1, CEMII/A (SNBPE) 10,8 m 1,44E2 Columns and load-bearing vertical structures 50 Structural concrete (beams, columns, piling) FDES Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement
A4 Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement, Diamètre: 0.30 m, Béton/Cement: C25/30 XC1, CEMII/A (SNBPE) 10,8 m 4,88E0 Columns and load-bearing vertical structures 50 Structural concrete (beams, columns, piling) FDES Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
C1-C4 Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement, Diamètre: 0.30 m, Béton/Cement: C25/30 XC1, CEMII/A (SNBPE) 10,8 m 4,97E0 Columns and load-bearing vertical structures 50 Structural concrete (beams, columns, piling) FDES Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement Preparation of construction waste
D Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement, Diamètre: 0.30 m, Béton/Cement: C25/30 XC1, CEMII/A (SNBPE) 10,8 m -4,79E1 Columns and load-bearing vertical structures 50 Structural concrete (beams, columns, piling) FDES Precast concrete cylindrical columns, incl. reinforcement Concrete waste recycling benefit

1,53E2 Columns and load-bearing vertical structures
B6 Electricity, Sweden 5279 kWh 1,57E4 Electricity use Electricity LCA study for country specific electricity mixes based on IEA, Bionova 2018 Electricity, Sweden

1,57E4 Electricity use
A1-A3 Wood for external application (Protec) 0,33 m3 9,27E0 External walls and facade 20 Treated or coated timber Declaracion Ambiental de Producto: MADERA TRATADA PARA EXTERIORES Wood for external application
A1-A3 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 2,78 m3 1,22E2 External walls and facade 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined
A1-A3 Treated wooden cladding, generic, 15 - 40 mm, 9.75 kg/m2 (for 15 mm), 525 kg/m3 3,84 m3 5,32E1 External walls and facade As building Treated or coated timber One Click LCA Treated wooden cladding, generic
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 1,7E3 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 1,7E3 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 4.72 Km2/W, 170 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 19,3 m3 3,61E3 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 117 m2 7,25E1 External walls and facade 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
A1-A3 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 155 m2 1,12E2 External walls and facade Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil
A4 Wood for external application (Protec) 0,33 m3 1,13E0 External walls and facade 20 Treated or coated timber Declaracion Ambiental de Producto: MADERA TRATADA PARA EXTERIORES Wood for external application Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 2,78 m3 6,63E0 External walls and facade 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Treated wooden cladding, generic, 15 - 40 mm, 9.75 kg/m2 (for 15 mm), 525 kg/m3 3,84 m3 1E1 External walls and facade As building Treated or coated timber One Click LCA Treated wooden cladding, generic Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 2,14E0 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 2,14E0 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 4.72 Km2/W, 170 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 19,3 m3 5,17E0 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 117 m2 3,56E0 External walls and facade 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 155 m2 7,83E-1 External walls and facade Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
B1-B5 Wood for external application (Protec) 0,33 m3 1,85E1 External walls and facade 20 Treated or coated timber Declaracion Ambiental de Producto: MADERA TRATADA PARA EXTERIORES Wood for external application
B1-B5 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 117 m2 7,25E1 External walls and facade 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
C1-C4 Wood for external application (Protec) 0,33 m3 6,21E-1 External walls and facade 20 Treated or coated timber Declaracion Ambiental de Producto: MADERA TRATADA PARA EXTERIORES Wood for external application Preparation of construction waste
C1-C4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 2,78 m3 1,67E2 External walls and facade 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Treated wooden cladding, generic, 15 - 40 mm, 9.75 kg/m2 (for 15 mm), 525 kg/m3 3,84 m3 1,82E1 External walls and facade As building Treated or coated timber One Click LCA Treated wooden cladding, generic Wood waste
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 1,08E1 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 8 m3 1,08E1 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 4.72 Km2/W, 170 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 19,3 m3 2,61E1 External walls and facade 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 117 m2 1,95E0 External walls and facade 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Preparation of construction waste
C1-C4 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 155 m2 4,7E2 External walls and facade Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Incineration of plastic (including benefits) C4
D Wood for external application (Protec) 0,33 m3 -1,71E2 External walls and facade 20 Treated or coated timber Declaracion Ambiental de Producto: MADERA TRATADA PARA EXTERIORES Wood for external application Incineration of wood D
D Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 2,78 m3 -1E3 External walls and facade 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood D
D Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 117 m2 -4,19E2 External walls and facade 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Incineration of wood products D
D PE foil, PE, 1.2 kg/m2 155 m2 -2,46E2 External walls and facade Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Incineration of plastic (including benefits) D

8,22E3 External walls and facade
A1-A3 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,57 m3 2,51E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined
A1-A3 Fibre cement board, 1300 kg/m3, Windstopper Basic (Cembrit) 0,67 kg 8,51E-2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Fibre cement products MD-16001-EN, Cembrit Holding A/S Fibre cement board
A1-A3 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,74 m3 3,26E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined
A1-A3 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,12 m3 1,34E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine
A1-A3 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,37 m3 1,47E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
A1-A3 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,84 m3 1,76E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
A1-A3 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,9 m3 1,84E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine
A1-A3 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 4,78 m3 2,1E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.39 Km2/W, 50 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 6,68 m3 1,64E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 9,46 m3 2,02E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 2,54E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 2,54E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 14,1 m3 2,62E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Plastic carpet, wet area, 2.25 mm, 2.9 kg/m2 (ERFMI) 16,5 m2 9,83E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 20 Plastic flooring EPD Specification for plain and decorative linoleum according to EN ISO 24011, ERFMI Plastic carpet, wet area
A1-A3 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 37,39 m3 7,96E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation
A1-A3 Solid wood flooring, GLT, French average, ép. 16mm, Donnee par default (MDEGD) 109 m2 1,17E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) MDEGD_FDES Solid wood flooring, GLT, French average
A1-A3 Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 129,3 m2 1,05E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, coated with melamine impregnated paper
A1-A3 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 148,34 m2 1,07E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil
A1-A3 Polyamide plastic 148,34 m2 9,11E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Plastic profiles and products Polyamide 6 (PA6) Plastic Europe, February 2014 Polyamide plastic
A1-A3 Concrete roof tiles, Avg. thickness per m2: 22.4 mm, 334x420 mm, 2100 kg/m3 (Eternit) 166,4 m2 1,05E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Other precast concrete products EPD Eternit Dachstein Heidelberg Eternit Dachstein Verona Eternit Dachstein Göteborg Eternit Dachstein Kapstadt Eternit AG Concrete roof tiles
A1-A3 Underroof membrane reinforced PE fabric, 0.14 kg/m2 166,4 m2 1,34E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I Underroof membrane reinforced PE fabric
A1-A3 Timber roof truss, 585 kg/m3, 96.3% wood, 3.7& metal fasteners (Pasquill) 1479 kg 4E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD timber roof truss Timber roof truss
A4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,57 m3 1,36E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Fibre cement board, 1300 kg/m3, Windstopper Basic (Cembrit) 0,67 kg 1,8E-3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Fibre cement products MD-16001-EN, Cembrit Holding A/S Fibre cement board Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,74 m3 1,76E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,12 m3 5,7E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,37 m3 7,21E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,84 m3 8,64E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,9 m3 7,8E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 4,78 m3 1,14E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.39 Km2/W, 50 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 6,68 m3 1,79E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 9,46 m3 2,54E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 3,66E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 3,66E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 14,1 m3 3,78E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Plastic carpet, wet area, 2.25 mm, 2.9 kg/m2 (ERFMI) 16,5 m2 2E-1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 20 Plastic flooring EPD Specification for plain and decorative linoleum according to EN ISO 24011, ERFMI Plastic carpet, wet area Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 37,39 m3 1E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Solid wood flooring, GLT, French average, ép. 16mm, Donnee par default (MDEGD) 109 m2 1,26E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) MDEGD_FDES Solid wood flooring, GLT, French average Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 129,3 m2 4,72E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, coated with melamine impregnated paper Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 148,34 m2 7,5E-1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Polyamide plastic 148,34 m2 1,03E-2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Plastic profiles and products Polyamide 6 (PA6) Plastic Europe, February 2014 Polyamide plastic Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Concrete roof tiles, Avg. thickness per m2: 22.4 mm, 334x420 mm, 2100 kg/m3 (Eternit) 166,4 m2 2,1E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Other precast concrete products EPD Eternit Dachstein Heidelberg Eternit Dachstein Verona Eternit Dachstein Göteborg Eternit Dachstein Kapstadt Eternit AG Concrete roof tiles Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Underroof membrane reinforced PE fabric, 0.14 kg/m2 166,4 m2 9,81E-2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I Underroof membrane reinforced PE fabric Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Timber roof truss, 585 kg/m3, 96.3% wood, 3.7& metal fasteners (Pasquill) 1479 kg 7,36E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD timber roof truss Timber roof truss Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
B1-B5 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,37 m3 1,47E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
B1-B5 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,84 m3 1,76E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated
B1-B5 Plastic carpet, wet area, 2.25 mm, 2.9 kg/m2 (ERFMI) 16,5 m2 1,97E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 20 Plastic flooring EPD Specification for plain and decorative linoleum according to EN ISO 24011, ERFMI Plastic carpet, wet area
B1-B5 Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 129,3 m2 1,05E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, coated with melamine impregnated paper
C1-C4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,57 m3 3,43E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Fibre cement board, 1300 kg/m3, Windstopper Basic (Cembrit) 0,67 kg 9,07E-3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Fibre cement products MD-16001-EN, Cembrit Holding A/S Fibre cement board Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,74 m3 4,45E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,12 m3 3,12E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Preparation of construction waste
C1-C4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,37 m3 3,95E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Preparation of construction waste
C1-C4 Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,84 m3 4,74E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Preparation of construction waste
C1-C4 Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,9 m3 4,27E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Preparation of construction waste
C1-C4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 4,78 m3 2,87E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.39 Km2/W, 50 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 6,68 m3 9,04E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 9,46 m3 1,28E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 1,85E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 13,66 m3 1,85E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 2.78 Km2/W, 100 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 14,1 m3 1,91E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Plastic carpet, wet area, 2.25 mm, 2.9 kg/m2 (ERFMI) 16,5 m2 2,07E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 20 Plastic flooring EPD Specification for plain and decorative linoleum according to EN ISO 24011, ERFMI Plastic carpet, wet area Construction waste to landfill
C1-C4 Mineral wool insulation, 0.036 W/mK, 1.94 Km2/W, 70 mm, 100 kg/m3, TF PROFI (Isover) 37,39 m3 5,06E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Rock wool insulation EPD Isover TF Profi 2_3_2015 Mineral wool insulation Disposal of inert material (e.g. Glass) C4
C1-C4 Solid wood flooring, GLT, French average, ép. 16mm, Donnee par default (MDEGD) 109 m2 6,93E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) MDEGD_FDES Solid wood flooring, GLT, French average Preparation of construction waste
C1-C4 Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 129,3 m2 2,59E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, coated with melamine impregnated paper Preparation of construction waste
C1-C4 PE foil, PE, 1.2 kg/m2 148,34 m2 4,5E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Incineration of plastic (including benefits) C4
C1-C4 Polyamide plastic 148,34 m2 6,18E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Plastic profiles and products Polyamide 6 (PA6) Plastic Europe, February 2014 Polyamide plastic Incineration of plastic (including benefits) C4
C1-C4 Concrete roof tiles, Avg. thickness per m2: 22.4 mm, 334x420 mm, 2100 kg/m3 (Eternit) 166,4 m2 2,14E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Other precast concrete products EPD Eternit Dachstein Heidelberg Eternit Dachstein Verona Eternit Dachstein Göteborg Eternit Dachstein Kapstadt Eternit AG Concrete roof tiles Preparation of construction waste
C1-C4 Underroof membrane reinforced PE fabric, 0.14 kg/m2 166,4 m2 5,88E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I Underroof membrane reinforced PE fabric Incineration of plastic (including benefits) C4
C1-C4 Timber roof truss, 585 kg/m3, 96.3% wood, 3.7& metal fasteners (Pasquill) 1479 kg 1,86E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD timber roof truss Timber roof truss Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
D Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,57 m3 -2,06E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood D
D Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,74 m3 -2,67E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood D
D Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,12 m3 -8,63E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Incineration of wood D
D Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,37 m3 -8,49E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Incineration of wood products D
D Particleboard, uncoated, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 2,84 m3 -1,02E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, uncoated Incineration of wood products D
D Glue laminated wood beam, pine, 540 kg/m3, VIGAM-Pino (Gamiz) 2,9 m3 -1,18E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building CLT, glulam and LVL EPD for Perfil laminado Perfigam y Viga Laminada Vigam de varias especies de madera Glue laminated wood beam, pine Incineration of wood D
D Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 4,78 m3 -1,73E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood D
D Particleboard, coated with melamine impregnated paper, 8 - 48 x 590 - 2850 x 1025 - 6250 mm, 611 kg/m3 (Sonae Indústria) 129,3 m2 -5,56E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 30 Particleboard EPD Particleboard, coated with melamine impregnated paper Incineration of wood products D
D PE foil, PE, 1.2 kg/m2 148,34 m2 -2,36E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I PE foil Incineration of plastic (including benefits) D
D Polyamide plastic 148,34 m2 -3,81E0 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Plastic profiles and products Polyamide 6 (PA6) Plastic Europe, February 2014 Polyamide plastic Incineration of plastic (including benefits) D
D Concrete roof tiles, Avg. thickness per m2: 22.4 mm, 334x420 mm, 2100 kg/m3 (Eternit) 166,4 m2 -2,06E2 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof As building Other precast concrete products EPD Eternit Dachstein Heidelberg Eternit Dachstein Verona Eternit Dachstein Göteborg Eternit Dachstein Kapstadt Eternit AG Concrete roof tiles Concrete waste recycling benefit
D Underroof membrane reinforced PE fabric, 0.14 kg/m2 166,4 m2 -3,08E1 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof Plastic membranes Oekobau.dat 2017-I Underroof membrane reinforced PE fabric Incineration of plastic (including benefits) D
D Timber roof truss, 585 kg/m3, 96.3% wood, 3.7& metal fasteners (Pasquill) 1479 kg -1,11E3 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD timber roof truss Timber roof truss Incineration of wood D

2,45E4 Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof
A1-A3 Reinforcement steel (rebar), generic, 97% recycled content (typical) 0 m3 5,7E0 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Reinforcement for concrete (rebar) One Click LCA Reinforcement steel (rebar), generic
A1-A3 Precast concrete, foundations, French average, C25/(30), XF1, 2400 kg/m3, CEM II/A-S 42.5 R  (280kg/m3 of concrete), Donnee par default (MDEGD) 3,42 m3 9,1E2 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 100 Structural concrete (beams, columns, piling) MDEGD_FDES Precast concrete, foundations, French average
A1-A3 Concrete beam, C35/45 (B35 M40), Class B (Kynningsrud Prefab) 5,53 m3 1,55E3 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Structural concrete (beams, columns, piling) EPD Balk Klass B Kynningsrud Prefab AB Concrete beam
A1-A3 Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber, L = 0.033 W/mK, 16.6 kg/m3 (IVH) 148 m2 1,33E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 50 EPS (expanded polystyrene) insulation Oekobau.dat 2017-I, EPD EPS-Hartschaum (grau) mit Wärmestrahlungsabsorber Industrieverband Hartschaum e.V. Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber
A4 Reinforcement steel (rebar), generic, 97% recycled content (typical) 0 m3 5,29E-2 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Reinforcement for concrete (rebar) One Click LCA Reinforcement steel (rebar), generic Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Precast concrete, foundations, French average, C25/(30), XF1, 2400 kg/m3, CEM II/A-S 42.5 R  (280kg/m3 of concrete), Donnee par default (MDEGD) 3,42 m3 2,2E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 100 Structural concrete (beams, columns, piling) MDEGD_FDES Precast concrete, foundations, French average Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Concrete beam, C35/45 (B35 M40), Class B (Kynningsrud Prefab) 5,53 m3 3,56E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Structural concrete (beams, columns, piling) EPD Balk Klass B Kynningsrud Prefab AB Concrete beam Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber, L = 0.033 W/mK, 16.6 kg/m3 (IVH) 148 m2 1,69E-1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 50 EPS (expanded polystyrene) insulation Oekobau.dat 2017-I, EPD EPS-Hartschaum (grau) mit Wärmestrahlungsabsorber Industrieverband Hartschaum e.V. Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
C1-C4 Reinforcement steel (rebar), generic, 97% recycled content (typical) 0 m3 9,73E-2 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Reinforcement for concrete (rebar) One Click LCA Reinforcement steel (rebar), generic Steel waste
C1-C4 Precast concrete, foundations, French average, C25/(30), XF1, 2400 kg/m3, CEM II/A-S 42.5 R  (280kg/m3 of concrete), Donnee par default (MDEGD) 3,42 m3 2,24E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 100 Structural concrete (beams, columns, piling) MDEGD_FDES Precast concrete, foundations, French average Preparation of construction waste
C1-C4 Concrete beam, C35/45 (B35 M40), Class B (Kynningsrud Prefab) 5,53 m3 3,62E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Structural concrete (beams, columns, piling) EPD Balk Klass B Kynningsrud Prefab AB Concrete beam Preparation of construction waste
C1-C4 Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber, L = 0.033 W/mK, 16.6 kg/m3 (IVH) 148 m2 6,21E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 50 EPS (expanded polystyrene) insulation Oekobau.dat 2017-I, EPD EPS-Hartschaum (grau) mit Wärmestrahlungsabsorber Industrieverband Hartschaum e.V. Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber Incineration of plastic (including benefits) C4
D Reinforcement steel (rebar), generic, 97% recycled content (typical) 0 m3 -5,57E-1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Reinforcement for concrete (rebar) One Click LCA Reinforcement steel (rebar), generic Steel waste recycling benefit
D Concrete beam, C35/45 (B35 M40), Class B (Kynningsrud Prefab) 5,53 m3 -1,67E2 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls As building Structural concrete (beams, columns, piling) EPD Balk Klass B Kynningsrud Prefab AB Concrete beam Crushed stone
D Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber, L = 0.033 W/mK, 16.6 kg/m3 (IVH) 148 m2 -3,82E1 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls 50 EPS (expanded polystyrene) insulation Oekobau.dat 2017-I, EPD EPS-Hartschaum (grau) mit Wärmestrahlungsabsorber Industrieverband Hartschaum e.V. Insulation, EPS hard foam (grey) with thermal radiation absorber Incineration of plastic (including benefits) D

2,65E3 Foundation, sub-surface, basement and retaining walls
A1-A3 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,5 m3 2,2E1 Internal walls and non-bearing structures 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined
A1-A3 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) 1,99 m3 1,32E2 Internal walls and non-bearing structures 30 Particleboard EPD FOR PANNER FOR PARTITION AND WALL USE Particleboards for construction of partitions and walls
A1-A3 Gypsum plasterboard, wetroom, 12.5x900 mm, 10 kg/m2, Glasroc H OceanTM, GHOE13 (Gyproc) 34 m2 9,86E1 Internal walls and non-bearing structures As building Specialty gypsum board EPD for Glasroc H OceanTM – Wetroom Board Gypsum plasterboard, wetroom
A1-A3 Wallpaper, 0.53/1.06x10.05/50.00, 0.192kg/m2 (Verband der Deutschen Tapetenindustrie) 164 m2 3,43E1 Internal walls and non-bearing structures As building Textiles and wallpapers EPD Papiertapeten Verband der Deutschen Tapetenindustrie e.V. Wallpaper
A4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,5 m3 1,19E0 Internal walls and non-bearing structures 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) 1,99 m3 6,93E0 Internal walls and non-bearing structures 30 Particleboard EPD FOR PANNER FOR PARTITION AND WALL USE Particleboards for construction of partitions and walls Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Gypsum plasterboard, wetroom, 12.5x900 mm, 10 kg/m2, Glasroc H OceanTM, GHOE13 (Gyproc) 34 m2 9,11E-1 Internal walls and non-bearing structures As building Specialty gypsum board EPD for Glasroc H OceanTM – Wetroom Board Gypsum plasterboard, wetroom Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
B1-B5 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) 1,99 m3 1,32E2 Internal walls and non-bearing structures 30 Particleboard EPD FOR PANNER FOR PARTITION AND WALL USE Particleboards for construction of partitions and walls
C1-C4 Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,5 m3 3,01E1 Internal walls and non-bearing structures 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) 1,99 m3 3,8E0 Internal walls and non-bearing structures 30 Particleboard EPD FOR PANNER FOR PARTITION AND WALL USE Particleboards for construction of partitions and walls Preparation of construction waste
C1-C4 Gypsum plasterboard, wetroom, 12.5x900 mm, 10 kg/m2, Glasroc H OceanTM, GHOE13 (Gyproc) 34 m2 9,28E-1 Internal walls and non-bearing structures As building Specialty gypsum board EPD for Glasroc H OceanTM – Wetroom Board Gypsum plasterboard, wetroom Preparation of construction waste
C1-C4 Wallpaper, 0.53/1.06x10.05/50.00, 0.192kg/m2 (Verband der Deutschen Tapetenindustrie) 164 m2 0E0 Internal walls and non-bearing structures As building Textiles and wallpapers EPD Papiertapeten Verband der Deutschen Tapetenindustrie e.V. Wallpaper Preparation of construction waste
D Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined, 479 kg/m3 (Wood for Good) 0,5 m3 -1,8E2 Internal walls and non-bearing structures 50 Plain wood/timber (softwood and hardwood) EPD Kiln dried planed or machined sawn timber Structural sawn timber, kiln dried, planed or machined Incineration of wood D
D Particleboards for construction of partitions and walls, 12 mm, 8.4kg/m2, 700 kg/m3 (Finsa Panner) 1,99 m3 -8,17E2 Internal walls and non-bearing structures 30 Particleboard EPD FOR PANNER FOR PARTITION AND WALL USE Particleboards for construction of partitions and walls Incineration of wood products D
D Gypsum plasterboard, wetroom, 12.5x900 mm, 10 kg/m2, Glasroc H OceanTM, GHOE13 (Gyproc) 34 m2 -4,29E0 Internal walls and non-bearing structures As building Specialty gypsum board EPD for Glasroc H OceanTM – Wetroom Board Gypsum plasterboard, wetroom Crushed stone
D Wallpaper, 0.53/1.06x10.05/50.00, 0.192kg/m2 (Verband der Deutschen Tapetenindustrie) 164 m2 0E0 Internal walls and non-bearing structures As building Textiles and wallpapers EPD Papiertapeten Verband der Deutschen Tapetenindustrie e.V. Wallpaper Incineration of wood products D

4,63E2 Internal walls and non-bearing structures
B7 Tap water, clean and wastewater 158 m3 5,47E3 Total water consumption Water Combined LCA inventory for tap water production with conventional treatment  and treatment of wastewater from residence Tap water, clean and wastewater

5,47E3 Total water consumption
A1-A3 Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter, 83% glass, 12% aluminium, 3% steel, 35.35 kg/m2, AXILE Family, EDGE Family, KINETIC Family, ELITE Aero (Optima) 3,78 m2 3,23E2 Windows and doors 25 Glass doors EPD Aluminium Framed Glazed Doors Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter
A1-A3 Aluminium door system, per m2, 1100 x 2200 mm, 100.59 kg/unit, 41.56 kg/m2, ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI (Schüco) 4,2 m2 6,61E2 Windows and doors As building Glass doors Schüco ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI B x H: 1100 mm x 2200 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 004 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium door system, per m2
A1-A3 Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) 13,23 m2 5,05E2 Windows and doors 35 Wood and wood board doors Oekobau.dat 2017-I, EPD Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) Wooden and engineered wood interior doors
A1-A3 Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) 17,7 m2 2,71E3 Windows and doors As building Alumium frame windows Schüco AWS 90.SI+ B x H: 1230 mm x 1480 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 003 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium window system, per m2
A4 Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter, 83% glass, 12% aluminium, 3% steel, 35.35 kg/m2, AXILE Family, EDGE Family, KINETIC Family, ELITE Aero (Optima) 3,78 m2 3,07E-1 Windows and doors 25 Glass doors EPD Aluminium Framed Glazed Doors Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Aluminium door system, per m2, 1100 x 2200 mm, 100.59 kg/unit, 41.56 kg/m2, ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI (Schüco) 4,2 m2 4,01E-1 Windows and doors As building Glass doors Schüco ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI B x H: 1100 mm x 2200 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 004 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium door system, per m2 Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) 13,23 m2 2,72E0 Windows and doors 35 Wood and wood board doors Oekobau.dat 2017-I, EPD Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) Wooden and engineered wood interior doors Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
A4 Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) 17,7 m2 1,71E0 Windows and doors As building Alumium frame windows Schüco AWS 90.SI+ B x H: 1230 mm x 1480 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 003 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium window system, per m2 Trailer combination, 40 ton capacity, 100% fill rate
B1-B5 Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter, 83% glass, 12% aluminium, 3% steel, 35.35 kg/m2, AXILE Family, EDGE Family, KINETIC Family, ELITE Aero (Optima) 3,78 m2 3,23E2 Windows and doors 25 Glass doors EPD Aluminium Framed Glazed Doors Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter
B1-B5 Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) 13,23 m2 5,05E2 Windows and doors 35 Wood and wood board doors Oekobau.dat 2017-I, EPD Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) Wooden and engineered wood interior doors
C1-C4 Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter, 83% glass, 12% aluminium, 3% steel, 35.35 kg/m2, AXILE Family, EDGE Family, KINETIC Family, ELITE Aero (Optima) 3,78 m2 3,65E-1 Windows and doors 25 Glass doors EPD Aluminium Framed Glazed Doors Aluminium framed glazed doors, single glazed, per sq. meter Preparation of construction waste
C1-C4 Aluminium door system, per m2, 1100 x 2200 mm, 100.59 kg/unit, 41.56 kg/m2, ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI (Schüco) 4,2 m2 4,76E-1 Windows and doors As building Glass doors Schüco ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI B x H: 1100 mm x 2200 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 004 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium door system, per m2 Preparation of construction waste
C1-C4 Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) 13,23 m2 6,85E1 Windows and doors 35 Wood and wood board doors Oekobau.dat 2017-I, EPD Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) Wooden and engineered wood interior doors Incineration of wood C3 (without biogenic CO2)
C1-C4 Aluminium window system, per m2, 1230 x 1480 mm, 76.54 kg/unit, 42.05 kg/m2, AWS 90.SI+ (Schüco) 17,7 m2 2,03E0 Windows and doors As building Alumium frame windows Schüco AWS 90.SI+ B x H: 1230 mm x 1480 mm für Projekt: Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Position: 003 Schüco International KG Ersteller: Schüco Sverige Aluminium window system, per m2 Preparation of construction waste
D Wooden and engineered wood interior doors, biogenic CO2 not substracted, 485-1360 mm x 1597-2735 mm, min. thickness 39 mm, 41 kg/m2 (VHI) 13,23 m2 -3,2E2 Windows and doors 35 Wood and wood board doors Oekobau.dat 2017-I, EPD Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) Wooden and engineered wood interior doors Incineration of wood products D

5,11E3 Windows and doors

Bilaga 6, Detlajrapport från One Click LCA



1. General information
a. Country: Sweden
b. Gross building area: 152 m2

c. Type: One-dwelling buildings.
2. Avaliable calculate tools: Life-cycle assessment, EN-15978.
3. Create design

a. Name: Linnea
b. Stage of construction process: 7-in use/-.

4. Parameters
a. Service life values for materials: Product-specific service life.
b. Transportation distance values for materials: Nordic.
c. Local compensation target region: Sweden.
d. Local compensation method: v1.0 (recommended).
e. Project type: New construction, whole building.
f. Frame type: Not determined/not sure.
g. Scope of materials for LCA: “foundation and substructure”, “structure &

encloser”, “finishings and other materials”, “Services”.
5. Input data, nedan syns vilka rubriker som togs med

a. Building materials: (För materialval se bilaga 3)
i. Foundation and substructure

ii. Vertical structure and façade
1. External walls and facade
2. Columns and loadbearing vertical structures
3. Internal walls and non-bearing vertical structures

iii. Horizontal structures: beams, floors and roofs.
1. Floor slabs ceilings, roof decks, beams and roof.

iv. Other structures and materials
1. Other structures and materials
2. Windows and doors

v. External areas and site elements
vi. Building technology

b. Energy consumption, annual:
i. Consumption of grid electricity: Electricity Sweden = 5279kWh/år
ii. Fuel demand, stationary units

iii. Consumption of district heating
iv. Consumption of district cooling
v. Exported energy

c. Water consumption, annual: 158m3/år
d. Construction site operations:
e. Building area:

i. Internal area: 129m2

ii. Gross building area: 152m2

f. Calculation period: 50 years

Bilaga 7, Arbetsgång One Click LCA



Sida  1HUSSTATISTIK

DECEMBER 2018 190104

HELA LANDET

TOTAL 338

TILLVERKARE Antal %  

1:a Villan 1 0.3
A-Hus AB 26 7.7
Anebyhusgruppen 10 3.0
Bra Hus 9 2.7
Derome Hus 1 0.3
Ej fastställd huslev. 2 0.6
Eksjöhus 38 11.2
Fiskarhedenvillan AB 16 4.7
Göta Stenhus 1 0.3
Götenehus 9 2.7
Hjältevadshus 17 5.0
JB Villan 8 2.4
JK Hus 1 0.3
LB Hus 16 4.7
Lösvirke (Sten matr) 3 0.9
Lösvirke (Trä matr) 20 5.9
Mjöbäcksvillan 1 0.3
MoveHome 9 2.7
Myresjöhus 33 9.8
Mälarvillan 2 0.6
Reformhus 1 0.3
Skidstahus 13 3.8
Smålandsvillan 25 7.4
Stenbackens Trähus 1 0.3
Svenska HusCompagniet 4 1.2
Trivselhus 5 1.5
Utsedd ej namngiven 2 0.6
Vallsjö Hus 1 0.3
Varbergshus 4 1.2
Villa Varm 1 0.3
Vimmerby Hus 1 0.3
Västkuststugan/villan 1 0.3
Vårgårdahus 4 1.2
Willa Nordic 9 2.7
Ziphouse 1 0.3
Älvsbyhus 41 12.1
Åsbo-Hus AB 1 0.3

Bilaga 8



Om vi ska nå 1,5-gradsmålet ska varje person förbruka 1,3 ton koldioxidekvivalenter totalt, 

dvs för alla sektorer tillsammans.  

År 2016 förbrukade vi i Sverige 101,1 miljoner ton totalt*. Per person blir det: 101,1 

miljoner ton / 9,995 miljoner personer** = 10,12 ton. Vi behöver sänka det till 1,3 ton/pers, 

dvs till 12,85 procent av nivån 2016: 1,3 / 10,12= 0,1285. Alltså en sänkning med 87,15%. 

Vad släpper sektorerna ut idag per person och år enligt PRINCE-indelningen? 

Baserat på procentfördelning 2014 enligt PRINCE*** med 2016 års totala utsläpp enligt 

Naturvårdsverket: 

Sektor och 

dess andel i 

procent 

Miljoner ton CO2 per 

sektor och år 2016 

Miljoner ton CO2 per 

person och år 2016 

Målvärde ton CO2 per 

person och år 2045 

Boende: 

26% 

0,26 x 101,1 = 26,286 26,286/9,995= 2,6299 0,1285 x 2,6299 = 0,3379 

Livsmedel: 

15% 

0,15 x 101,1 = 15,165 15,165/9,995= 1,5173 0,1285 x 1,5173 = 0,1950 

Transport: 

27% 

0,27 x 101,1 = 27,297 27,297/9,995= 2,7311 0,1285 x 2,7311 = 0,3509 

Kläder/skor: 

2,5% 

0,025 x 101,1 = 2,528 2,528/9,995= 0,2529 0,1285 x 0,2529 = 0,0325 

Övrigt: 

29,5% 

0,295 x 101,1 = 29,825 29,825/9,995= 2,9840 0,1285 x  2,9840 = 0,3834 

Totalt 101,101 10,1152 1,2997 

*Naturvårdsverkets siffror på CO2e-utsläpp år 2016: 101,1 miljoner ton CO2.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-

konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/

**Antal invånare i Sverige 2016: 9 995 000: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/sveriges-befolkning/

Bilaga 9 
Beräkning av referenstal

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/


***  

 

 

 

 

 

 

Berglund, M., Björk, I., Cederberg, C., Finnveden, G., Fauré, E., Palm, V., . . . Trimmer, C. 

(2018). Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning. 

Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE. Bromma: Naturvårdsverket. 

 

 



Bilaga 10, Uträkning av utsläpp inom sektorerna transport och 

boendesektorn. 

Transportsektorn: 

Källa Hur mkt CO2e/pers 

och år totalt måste 

sektorn sänkas ned 

till för att nå 

klimatmålet?

Uträkning:

Trafikverkets 

Kunskapsunderlag 

och Klimatscenario 
för 

Energieffektivisering 

och begränsad 
klimatpåverkan 

(Eklöf & 

Johansson, 2015). 

95% minskning till 2050 

jämfört med 2004: 

0,087 ton per invånare 

Utsläpp 2004: 20 888 000 ton CO2e totalt för transportsektorn  

Källa: http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ Hämtad den 28 februari 

2019. 

0,05 x 20 888 000 = 1 044 400 ton CO2e. 

Per person 2050, om antal invånare i Sverige beräknas vara 12 miljoner 
Källa: SCB Befolkningsprognos: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-

i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/: Hämtad 

den 14 mars 2019. 

1 044 400 / 12 000 000 = 0,087 ton CO2e per person och år, vilket är nära 

noll. 

EU-kommissionens 
vitbok om 

transporter enligt 

Trafikverkets 

Kunskapsunderlag 

och Klimatscenario 

för 
Energieffektivisering 

och begränsad 

klimatpåverkan  
(Eklöf & 

Johansson, 2015). 

70% minskning till 2050 
jämfört med 2008 = 

0,568 ton per invånare 

Utsläpp 2008: 22 720 000 ton CO2e totalt för transportsektorn  
Källa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ Hämtad den 22 

februari 2019. 

0,3 x 22 720 000 = 6 816 000 ton CO2e. 

Per person 2050, om antal invånare i Sverige beräknas vara 12 miljoner  

Källa: SCB Befolkningsprognos: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-
i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/ Hämtad 

den 14 mars 2019. 

6 816 000 / 12 000  000 = 0,568 ton  CO2e  per person och år. 

Naturvårdsverket: 
Fördjupad analys av 

svensk 

klimatstatistik 2018 
(Naturvårdsverket, 

2018d). 

Utsläppen från inrikes 
transporter (exkl. 

koldioxidutsläpp från inrikes 

flyg) ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 

jämfört med 2010: 

0,7189 ton per invånare 

år 2030 

Utsläpp 2010: 26 360 000 ton CO2e per person och år CO2e totalt för 
transportsektorn 

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ Hämtad den 22 

februari 2019. 

0,3 x 26 360 000 = 7 908 000 ton CO2e. 

Per person 2030, om antal invånare i Sverige beräknas vara 11 miljoner 

Källa: SCB Befolkningsprognos: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-

i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/ Hämtad 

den 14 mars 2019. 

7 908 000 / 11 = 0,7189 ton  CO2e  per person och år 2030. 

http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/


Boendesektorn: 

Källa Hur mycket släpper sektorn ut idag? (Uträkning per person) 

Mätmetoder och 
indikatorer för att följa 

upp konsumtionens 

klimatpåverkan
(Naturvårdsverket, 

2019c) 

19,4 miljoner ton CO2e i Sverige. 

Invånarantal 2016: 9 995 000 invånare. 

Källa:  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/ 

Hämtad den 14 mars 2019. 

19 400 000 / 9 995 000 = 1,941 ton CO2e per person och år. 

Miljöpåverkan från 

bygg- och 
fastighetsbranschen 

2014 

(Boverket, 2014). 

21 miljoner ton CO2e för bygg- och fastighetssektorn 

Invånarantal 2016: 9 995 000 invånare.  
Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/ 

Hämtad den 14 mars 2019. 

21 000 000 / 9 995 000 = 2,101 ton CO2e per person och år. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
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