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Sammanfattning 

Abstract 
Purpose: The building industry has a big environmental impact. The timber 
construction can reduce the impact of the industry because timber is an environmentally 
friendly material. One of the biggest problems with lightweight construction is sound 
insulation. The aim of this report is to study two floor construction with different sound 
insulation materials from an environmental perspective. The materials that will be 
studied in this report are sand and macadam. The aim of the report is to create a clear 
comparison between these floor layers and to suggest an improvement proposal. 

Method: The methods that have been used in the report are literature studies, life-cycle 
assessment, document analysis and interview. The LCA, document analysis and 
literature studies are the starting point, based on these methods, the first two questions 
in this paper will be answered. Using the interview was able to conduct information for 
the last question. 

Findings: This study has shown that sand has a less environmental impact than what 
macadam has. The improvement proposal that has been suggested in this study is using 
sawdust with sand as sound insulations layer. Decreasing the amount of sand in floors 
can have a positive effect on the environment. 

Implications: As a conclusion of this paper, it is proven that sand as a sound insulation 
material is more favorable for the environment than the macadam. The reason is caused 
by the process of extracting macadam. The process is more complicated and more 
energy demanding. Another conclusion is that reducing the amount of sand and 
replacing the missing amount with sawdust can reduce the environmental impact and 
increase the sound insulation ability. A recommendation for similar papers more 
abilities could be included in the analysis to provide a more including and fair result. 

Limitations: This paper is limited to investigate sound insulation materials combined 
with CLT-slabs exclusively. The methods which have been used provided relevant data 
to help this paper create conclusions. The goal was to create an all-around answer so 
that the result could be applicable in other analysis. 

Keywords: LCA, sand, macadam, lightweight construction, impact sound insulation, 
environment. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Syfte: Byggsektorn står för en stor del av utsläppen i världen och det efterfrågas att 
minska utsläpp på olika sätt. Att bygga i trä är en tänkbar väg att gå eftersom trä har 
mindre avtryck på miljön jämfört med andra material som betong, dock kan 
förbättringar alltid utföras. I denna rapport har två bjälklag undersökts med olika 
ljudisoleringsmaterial ur ett miljöperspektiv med fokus på isoleringsmaterial som 
makadam och sand. Målet med rapporten är att skapa en tydlig jämförelse mellan dessa 
bjälklag och även förslå förbättringar för bjälklaget med minst påverkan. 

Metod: Metoder som utnyttjas i denna rapport är livscykelanalys, litteraturstudie, 
intervju samt dokumentanalys. Livscykelanalysen, dokumentanalysen och 
litteraturstudien kompletterar varandra för att sedan besvara de två första 
frågeställningarna. Sedan tillämpas intervju och dokumentanalys för att tillföra 
information där det saknas kunskap. 

Resultat: Efter att metoderna tillämpats har det framgått att träbjälklaget med sand är 
bättre för miljön. Ett åtgärdsförslag är att minska mängden sand och kombinera med 
sågspån som är en restprodukt. Detta minskar miljöpåverkan och samtidigt förbättras 
träbjälklaget sin ljudisoleringsförmåga. 

Konsekvenser: Som slutsats av denna rapport är sand som isoleringsmaterial bättre för 
miljön än makadam. Detta på grund av att makadam genomgår en längre process vid 
utvinning. En annan slutsats är att vid förminskning av mängden sand i ett bjälklag 
påverkar det miljön mindre och sedan i kombination av sågspån kan egenskaper som 
ljudisolering förbättras. För att göra en mer rättvis undersökning kan flera egenskaper 
tas med i beräkningarna, bland annat brandskyddande förmåga, för att generera ett 
bättre resultat. 

Begränsningar: Denna rapport har avgränsats till att endast undersöka 
ljudisoleringsmaterial i korslimmat träbjälklag. Metoder som tillämpats är relevanta för 
att erhålla information för att kunna dra slutsatser. Undersökningsstrategin har varit 
upplagd på ett korrekt sätt så att en tydlig tidsplan kunde utformas för att klarlägga hur 
mycket tid som skulle disponeras på varje moment. Samtidigt erhölls resultat som var 
mer generella än specifika för att göra resultatet mer applicerbart i andra 
undersökningar. 

Nyckelord: LCA, sand, makadam, träbyggnader, stegljudsisolering, miljö. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts vid Jönköping Tekniska Högskola i samarbete med 
GBJ Bygg AB som sista examinerande moment under utbildningen 
byggnadsutformning med arkitektur, som omfattar 15 högskolepoäng inom området 
byggnadsteknik. Detta kapitel ger en bakgrund till problemet som har undersökts samt 
beskriver mål och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
I april 1999 fattades ett beslut om miljömålssystemet av riksdagen. Ett av Sveriges 
miljömål skulle vara att begränsa miljöpåverkan. Miljökvalitetsmålen anger vilka mål 
som uppnås för miljön det angivna året, vilket för de allra flesta målen är år 2020. 
Samtidigt står bygg- och fastighetsbranschen 2016 för 12,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, som är en mängd gas vars klimateffekt uttryckt i koldioxid 
(Naturskyddsföreningen, 2018), motsvarar 21 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser (Boverket, 2019). 

Under 2013 byggdes ca 15–20 % av alla flerbostadshus i Sverige med lätt 
byggnadsstomme och ett förekommande problem i träbyggnader är ljudstörningar av 
olika typer. Det finns flera akustiska fördelar i lätta stommar, träbjälklag, som 
ljudisoleringsförmåga för luftljud; med andra ord isolering med avseende på luftburna 
ljudkällor som TV och samtal. Däremot är stommen mer bristfällig gällande 
isoleringsförmåga mot stegljud eller stomljud, det vill säga ljud som alstras direkt mot 
trästommen genom till exempel hammarslag eller gående människor (Hagberg, 2013). 

Ljud som alstras från TV, samtal, hammarslag och gående människor skapar vibrationer 
i bjälklaget som i sin tur skapar lågfrekventa ljud. De höga frekvenserna dämpas 
effektivt med ett elastiskt skikt. Låga frekvenser fortsätter dock att tränga genom. För 
att uppnå ljudkraven i träbjälklagen används dubbelkonstruktioner (Svensk Trä, 2012). 
Samtidigt kombineras trästommen med övergolv i flera lager, exempelvis grus, 
stegljudsmatta och betong (TräGuiden, u.å.a). Enligt Ekofiber (u.å) användes sand i de 
äldre husen för att uppnå hög kvalité på träbjälklagen i villor och flerbostadshus. Enligt 
GBJ Bygg som arbetsgruppen haft kontakt med är det vanligt att använda grus, 
makadam och sand för att klara minimikrav i bostäder i Sverige. 

Utöver stomsystemens krav för den bärande funktionen har bjälklagen även krav ur 
hållbarhetsperspektiv. Att välja ljudisolering kan vara komplicerat på grund av att det 
finns stora valmöjligheter med tanke på det antal lösningar och material som finns i 
branschen. Genom att studera olika ljudisoleringsmaterial för bjälklag kan det 
fastställas vilket bjälklag som har mindre miljöpåverkan och därför är ett bättre 
alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv. I denna undersökningen analyserades enbart KL-
träbjälklag med olika ljudisoleringsmaterial, för att ta reda på vilket material som är 
mest gynnsamt med hänsyn till dess miljöpåverkan. KL-trä är korslimmat trä som 
används främst till väggar och bjälklag (Skogsindustrierna, 2017). 
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1.2 Problembeskrivning 
Det finns olika sätt att lösa ljudisoleringen i bjälklag. För att uppnå minimikraven för 
ljudisolering i bjälklag kan lösningar som övergolv och undertak användas. Idag 
kombineras träbjälklag med grus, stegljudsmatta och betong för att nå högre 
ljudisolering genom att öka massan i bjälklag. Ökad massa innebär i sin tur ökad 
styvhet, vilket minskar ljudstörningar (TräGuiden, u.å.b). Tidigare kombinerades 
trästommen med sand i villor för att nå samma syfte (Ecofiber, u.å). Området har 
studerats även av Hagberg (2013) i en artikel som redovisar en jämförelse mellan tre 
olika exempel på akustiklösningar med hänsyn till minimikraven från BBR, 
stegljudsisoleringen, bjälklagstjocklek och spännvidden. 
 
Enligt Träguiden (u.å.a) används makadam och grus som ljudisoleringsmaterial i 
träbjälklag och enligt Ekofiber (u.å) användes sand tidigare för att uppfylla samma 
funktion. Både materialen har samma uppgift, att förstyva bjälklaget samt att minska 
ljudstörningar. Frågan om materialens egenskaper och jämförelsen mellan sand och 
makadam har varit aktuell i tidigare studier, vilka bevisar att materialen har 
gemensamma egenskaper som kan jämföras, exempelvis ljudisoleringsförmåga, 
värmeisoleringsförmåga och hållfasthet. I en annan studie genomförd av Chung, Emms, 
och Fox (2014) redovisas möjligheten att använda blandning av sand och sågspån som 
fyllning i träbjälklag. I denna undersökningen studerades ljudisoleringsförmåga för 
blandningen där informationen om isoleringsmaterialet utnyttjades i denna rapport och 
studerades ur ett miljöperspektiv. Däremot redovisades i handboken av 
Skogsindustrierna (2017) flera exempler som utnyttjar makadam som fyllning i 
bjälklagen. De exemplen har studerats för att få förståelse om hur makadamen används 
i bjälklagen.  
 
Sand är en naturtillgång som har ett stort användningsområde inom byggindustrin 
(Träguiden, u.å.a). Bland annat finns det en artikel där Sveriges Radio gjort en 
undersökning på hur sand för byggnader påverkar naturen. Denna artikel är byggd på 
Lai et al. (2014) studier kring sand som forslats ut från Kinas största sjö för att sedan 
användas som byggmaterial. Detta har medfört att utflödet från sjön har ökat med en 
faktor på 1,5–2 vilket leder till uttorkning av sjön. En annan studie från Sveriges 
Geologiska Undersökning (2016), SGU, visar att användningen av ballast har ökat 
markant de senaste åren. Under kategorin ballast sorteras både makadam och grus in.  
 
Makadam utvinns från att krossa berg som sedan måste transporteras till 
byggarbetsplatsen vilket ger avtryck på miljön. Av alla lastbilar som är i drift utnyttjas 
25 % av dessa för att transportera ballast till olika byggen. Trenden visar på att 
användningen av ballastmaterial kommer att fortsätta öka men eftersom det är en 
naturtillgång kommer det att ta slut i framtiden (SGU, 2016).  
 
Jämförelsen mellan val av makadam eller sand väcker stort intresse för flera företag, 
bland annat GBJ-bygg som är specialiserade på flerbostadshus i trä (GBJ BYGG AB, 
u.å). George Nisan, som är platschef på GBJ Bygg, förklarar hur GBJ bygger i trä 
eftersom påverkan på miljön är mer skonsam. Dock finns det alltid något som kan 
förbättras och Nisan berättar att på GBJ strävas det att alltid efter förbättringar. Därför 
syftar denna rapport till att förslå förbättringar för bjälklaget ur ett miljöperspektiv för 
att uppfylla GBJ’s förväntningar.  
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GBJ-bygg har på senaste tiden använt sig av makadam som ljudisolering i träbjälklag. 
Denna lösning utnyttjas även av flera företag som Serneke samt Fribo. Att jämföra nya 
metoder med de äldre metoderna skapar mer förståelse kring materialets påverkan på 
miljön och genom att studera ett specifikt skede skapas möjlighet för utveckling. GBJ 
menar att undersöka äldre metoder och jämföra med de nya kan skapa nya möjligheter 
och bidra med ny kunskap kring av utformningslösningar för ljudisolering inom 
företaget. Föreliggande rapport bygger på GBJ’s krav och önskemål att undersöka detta 
område, det vill säga problemet med ljudisoleringsmaterial i träbjälklag ur ett 
miljöprespektiv.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Ett av målen med rapporten har varit att redogöra för en tydlig jämförelse mellan två 
typer av lägenhetsskiljande träbjälklag med hänsyn till deras miljöpåverkan. Syftet med 
detta var att ur ett hållbarhetsperspektiv ta reda på vilken konstruktionslösning för 
ljudisolering som har minst miljöpåverkan. Jämförelsen har genomförts mellan två 
typer av lägenhetsskiljande träbjälklag. Ett annat mål med arbetet var att generera 
möjliga förbättringsförslag för konstruktionstyper som producerat minst 
koldioxidekvivalenter (CO2-EKV/m3). Förbättringsförslaget fokuserar på att hitta 
alternativa lösningar för att minska miljöpåverkan. Följande frågeställningar har 
besvarats genom rapporten:  
 

• Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med makadam som 
ljudisoleringsmaterial i produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i 
form av koldioxidutsläpp? (CO2-EKV/m3)  

• Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med sand som ljudisoleringsmaterial i 
produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i form av 
koldioxidutsläpp? (CO2-EKV/m3)  

• Vilka åtgärdsförslag kan utföras för konstruktionen med lägst koldioxidutsläpp 
för att minska miljöpåverkan? 

1.4 Avgränsningar 
Livscykelanalys har avgränsats till produktskedet, byggskedet samt slutskedet, allt från 
råvaruförsörjning, interna transporter, tillverkning, bygg- och installationsprocess, 
rivning, restproduktsbehandling till bortskaffning. Driftskedet har exkluderats från alla 
beräkningar eftersom beräkningar under detta moment är otydliga vilket försvårar att 
dra slutsatser även för att bjälklag i överlag är underhållsfria. Transport till 
byggarbetsplats har inte tagit med i beräkningen för att skapa generella resultat obundna 
till ett projekt utan att den ska vara applicerbar på andra projekt. I rapporten diskuteras 
hur transporten till byggarbetsplatsen kan förbättras för att det är åtgärder som kan 
appliceras på de flesta projekt. 
 
Eftersom det finns en mängd olika byggmaterial som användas för att lösa ljudproblem 
har denna rapport begränsat sig till endast att undersöka makadam samt marin sand. Det 
har inte tagits någon hänsyn till materialens olika egenskaper som 
ljudisoleringsförmåga, värmeledning och ljuddämpning. Bjälklagen som ingått i 
undersökningen har varit så identiska som möjligt, det enda som skiljts sig åt är sand 
eller makadam. Undersökningen har begränsats sig till konstruktioner uppbyggda av 
korslimmat trä, KL-trä.  Anledningen till detta är att jämförelsen skulle vara så rättvis 
som möjligt. 
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En lösning som har använts i arbetet har erhållits från GBJ Bygg, redovisas i figur 8 
och den andra lösningen som redovisas i figur 6 är identisk med GBJ’s lösningen. Det 
som skiljer sig mellan bjälklagen är ljudisoleringsmaterialet. Anledningen till detta är 
att beräkningen skulle vara rättvis samt att fokus lagts på ljudisoleringsmaterialen. 
Livscykelanalysen redovisar ett antal miljöpåverkanskategorier, till exempel 
övergödning, ozonuttunning, försurning, marknära ozon och global uppvärmning. I 
detta arbete har endast global uppvärmning tagits hänsyn till och inte de andra 
kategorierna. Transporten skulle inte påverka beräkningen.  
 
Undersökningen har studerat miljöpåverkan för materialen. Miljöpåverkan för sand och 
makadam kan vara mätbara och icke mätbara. Exempel på mätbar påverkan är 
koldioxidutsläpp och de icke mätbar är, till exempel, påverkan på marinlivet eller 
begränsning av tillgång till naturresurser. I rapporten redovisas både mätbara och icke 
mätbara påverkan, däremot är slutsatser endast baserade på de mätbara. 
Miljövarudeklarationer, EPD, som används i livscykelanalys är generiska samt utförda 
enligt samma standard för att skapa jämförbara resultat. EPD:erna är utförda enligt 
ISO14040 standard.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning presenterar undersökningsområdet, det vill säga bakgrunden, 
problembeskrivningen, frågeställningarna och målet för arbetet. I bakgrund och 
problembeskrivningen beskrivs underlaget för rapporten och kopplingen mellan 
undersökningen, branschen och forskarvärlden.  

Kapitel 2 - Metod och genomförande beskriver de metoder som utnyttjats vid 
datainsamling och kopplingen mellan frågeställningar och metod.  

Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk består av teorier som utnyttjats vid undersökningen. 
Dessa har försett undersökningen med kunskap för att kunna besvara frågeställningarna 
som ställs.  

Kapitel 4 - Empiri innehåller all data och resultat som samlats in. All data som beskrivs 
under empiriavsnittet har bidragit till att besvara frågeställningarna.  

Kapitel 5 - Analys och resultat redovisar och analyserar det resultat som genererats 
under arbetsgången. 

Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser omfattar slutsatser av resultatet som erhållits från 
arbetet. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs de aktuella frågeställningarna som skulle besvaras. Bland annat 
diskuteras undersökningsstrategier, frågeställningarnas koppling till metoden samt 
trovärdigheten hos datainsamlingsmetoden. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen är en kombination av en kvantitativ och kvalitativ studie och den har 
genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentanalyser, livscykelanalys och 
litteraturstudier. Intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie är kvalitativt inriktade 
och livscykelanalysen är kvantitativt inriktad. Från de kvalitativa metoderna genereras 
en slutprodukt av texterna. Till denna slutprodukt har sedan tillförts egna tolkningar för 
att sedan kunna utnyttjas i rapporten bland annat genom att skapa förståelse för 
kvantitativa data och även för att dra slutsatser (Patel & Davidson, 2011). 

Eftersom denna undersökning är en kombination av kvalitativt och kvantitativt arbete 
skulle omfånget av arbetet kunna bli stort, därför har undersökningen avgränsat sig 
(Patel & Davidson, 2011).  Anledningen till att undersökningen består av både 
kvalitativa och kvantitativa delar är att båda delarna kompletterats varandra i olika 
moment och skapats möjlighet att besvara frågeställningarna som ställts.  

Relevansen av undersökningsstrategin bygger främst på att stärka trovärdighet i 
resultatet. Mellan strategierna finns kopplingar, det vill säga information och data som 
erhållits från varje metod bekräftar varandra. I denna rapport har LCA-analysen utförts 
som sedan bekräftats av olika dokument. Bland annat av miljövarudeklarationer på sand 
och makadam, som bekräftat resultatet som genererades av i LCA-analysen genom att 
kopplingar mellan resultatet från livscykelanalysen och dokumentanalysen kunde dras. 
Patel och Davidson (2011) beskriver genom att ha olika metoder som bekräftar varandra 
skapas en större trovärdighet i resultatet, därför var det relevant i detta fall att använda 
sig av olika metoder. Samtidigt behövdes data för miljöpåverkan vilket lämpligast 
beskrivits genom en LCA-analys där CO2-ekvivalenter kan avläsas som i sin tur 
behöver tolkas genom att tillämpa information från litteraturstudien och 
dokumentanalysen. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

“Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med makadam som ljudisoleringsmaterial i 
produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i form av koldioxidutsläpp? 
(CO2-EKV/m3)” & “Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med sand som 
ljudisoleringsmaterial i produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i form av 
koldioxidutsläpp? (CO2-EKV/m3)” 
 
Dessa två frågeställningar har i första hand besvarats med hjälp av livscykelanalys. 
Information från leverantörer som försetts via GBJ har utnyttjats till att besvara dessa 
frågeställningar. Med hjälp av informationen har sedan en fördjupning genomförts för 
att bidra med en inblick i vad som kan förbättras för att minska utsläpp. Figur 1 
redovisar kopplingen mellan frågeställningarna och metoder för datainsamling i 
rapporten. 
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Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder. 

 
“Vilka åtgärdsförslag kan utföras för konstruktionen med lägst koldioxidutsläpp för att 
minska miljöpåverkan?” 
 
Sista frågeställningen har besvarats med hjälp av data som samlats från 
livscykelanalysen, samt från litteraturstudier. Livscykelanalysen har skapat en 
förståelse för bjälklagens påverkan för miljön under olika skeden. Litteraturstudien och 
intervjuerna har bidragit med mer information kring denna frågeställning vilket medfört 
att slutsatser som dragits blivit mer trovärdiga. 

2.3 Litteraturstudie 
En stor del av denna undersökning är baserad på fakta som har anskaffats under 
litteraturstudier, det vill säga alla former av publicerat material. Exempel på publicerat 
material är böcker, tidskrifter och avhandlingar. Med hjälp av en väl genomförd 
litteraturstudie har undersökningen byggts på befintlig kunskap och risken minskar att 
missa redan genomförda lärdomar (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Litteraturstudien 
har bidragit med den kunskap och vetenskap som behövs för att genomföra 
undersökningen. 
 
För att öka trovärdigheten, har litteraturen erhållit främst från Scopus och ScienceDirect 
som publicerar vetenskapliga artiklar och sedan har kopplingar dragits mellan 
artiklarna. Scopus är den största databasen för vetenskapliga tidskrifter, böcker och 
konferenshandlingar (Elsevier, u.å). För att hitta rätt information i databaserna behövs 
sökord som är specifika och inriktade mot undersökningsområdet. Sökord är det eller 
de ord som ska leda till ett specifikt område (Forsberg, 2017). För att besvara olika 
områden i rapporten har olika sökord utnyttjats. Dessa områden och sökorden redovisas 
i tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1. Redovisar olika områden och sökord.  
Område Sökord 
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Träbjälklag och 
ljudisoleringsmaterialen 

Akustik, träbyggnader, lättstomme, 
lättkonstruktion, ljudisolering, lightweight floor. 

Livscykelanalys LCA, Life Cycle Assessment. 

Miljöpåverkan för 
isoleringsmaterialen 

Sand, makadam, crushed stone, marin sand, 
miljö.  

2.4 Valda metoder för datainsamling 
I detta avsnitt redovisas vilka metoder som utnyttjats i denna rapport för datainsamling. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Detta examensarbete har varit baserat på vetenskapliga fakta. Undersökningen var 
baserad i första hand på litteraturstudier för att skapa ett underlag för 
undersökningsområdet. Litteraturstudier fungerar som en bas för kunskapen som finns 
generellt inom området (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). Det krävdes en 
överinläsning av litteratur om ljudisoleringsmaterial, livscykelanalys och 
miljöpåverkan för att kunna förstå olika områden. Överinläsning innebär att undersöka 
ett brett område och att läsa ett stort antal artiklar för att få förståelse för 
problemområdet och för att kunna besvara frågeställningarna (Blomkvist et al., 2018).  
 
Litteraturstudien har varit grunden för att kunna dra slutsatser från resultatet av 
livscykelanalysen, även kallas för LCA-analysen. Främst behövdes litteraturstudie för 
att förstå varför en LCA-analys utförs samt vilken användning analysen har. För att 
sedan tolka resultatet från LCA-analysen har det krävts kunskap om bland annat 
koldioxidekvivalenter samt dess miljöpåverkan vilket har erhållits från litteraturstudier 
kring ämnen som berör koldioxidekvivalenter och LCA-analyser.   

2.4.2 Livscykelanalys 
Det finns flera verktyg som används för att beräkna miljöpåverkan för en produkt eller 
material. Sveriges lantbruksuniversitet (2019) beskriver livscykelanalys som en metod 
för att bestämma hur stor en produkts miljöpåverkan är. En överblick skapas för hela 
processen av produkten och analysen visar även vilket skede som har störst påverkan 
på miljön. Carlsson och Pålsson (2008) beskriver vilken nytta en livscykelanalys gör 
och nämner att analysen tillämpas för att minska miljöpåverkan under ett specifikt 
skede. Information om livscykelanalyser är nödvändig för att kunna förstå och tolka 
resultatet.  
 
Eftersom målet med denna rapport har varit att bidra med förbättringsförslag utifrån 
livscykelanalysen med avseende på miljöpåverkan var det relevant samt väsentligt att 
utföra en livscykelanalys. Detta har gjorts för att fastställa i vilket skede bjälklagen har 
störst påverkan. Efter att detta hade fastställts utfördes en djupare analys på skedet för 
att sedan tillämpa eventuella förbättringar.  En systemgräns, där en avgränsning sätts 
för livscykelanalysen, var meningsfull för att analysen inte skulle bli allt för bred. Dessa 
gränser specificeras i avgränsningar kapitlet. Livscykelanalysen genomfördes med alla 
skikt i bjälklagen. Anledningen till detta är att kunna förenkla jämförelsen mellan de 
olika skikten och även för att kunna se helheten i jämförelsen. Detta gjordes även för 
att skapa en möjlighet att studera andra material i bjälklaget.  
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2.4.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys är en viktig metod för att samla in information för undersökningen. 
Exempel på dokument är brev/mejl, självbiografier, reklam, officiella dokument och så 
vidare (Blomkvist et al., 2018). Det finns olika typer av dokument som skulle behövas 
för att utföra denna undersökning samt besvara frågeställningarna. Eftersom fokus lades 
på en produkts miljöpåverkan var det av intresse att analysera produkternas 
miljövarudeklarationer som tillhandahålls av produktleverantörerna. Eftersom en 
livscykelanalys sträcker sig över flera skeden som produkt- produktion- och slutskede, 
är dokument som berör dessa moment relevanta för undersökningen. 

Dokumentanalys har varit relevant för rapporten eftersom analyser av 
miljövarudeklarationerna skapade en uppfattning av materialens tillverkningsprocess 
samt kunde en livscykelanalys utföras med hjälp av dessa deklarationer. 
Miljövarudeklarationer samt dokument av olika slag som beskriver olika skeden bidrog 
även till att kunna dra slutsatser av resultatet som kunde avläsas från LCA-analysen 
genom att förklara hur tillverkningsprocessen gick till samt antal steg i processen.  

2.4.4 Intervju  
När informationen som nehövdes för undersökningen inte fanns dokumenterad 
användes andra metoder för att samla in den informationen. Intervjuer är metoden för 
att samla in informationen med hjälp av andra personer som kan besvara frågorna 
(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Intervjuer bidrog med kunskap som saknades 
från dokument och skapade en förståelse om hur företaget hanterar materialen i 
träbjälklagen på byggarbetsplatsen.  

Det finns olika typer av intervjuer när det gäller strukturen, exempelvis strukturerade 
intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna i undersökningen var 
semistrukturerade intervjuer det vill säga de bestod av ett antal öppna frågor som gav 
möjligheten till den intervjuade att påverka intervjuns innehåll. I en semistrukturerad 
intervju handlar frågandet om att kunna ställa följdfrågor och uppmuntra respondenten 
att prata vidare (Alvehus, 2013). 

Det finns olika tekniker för att samla in information, exempelvis, att kontakta personer 
per post, mejl, telefon eller även genom besök (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). 
I undersökningen användes i första hand besöksintervjuer för att skapa förtroende 
mellan intervjuare och intervjuad. Flera anledningar till att använda besöksintervjuer är 
att kontrollera intervjusituation och respondenten kan följa upp frågor för att skapa mer 
kunskap runt ämnet. Ifall respondenten, däremot, inte kunde ställa upp på en 
besöksintervju utfördes intervjun via telefon. 

2.5 Arbetsgång 
Under detta kapitel redovisas det hur varje metod utnyttjats samt vilken typ av 
information som förväntats att erhållas. Figur 2 nedan redovisar arbetsgången 
kortfattat. Litteraturstudien följer över hela arbetsgången och redovisas därför inte i 
figuren. 
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Figur 2. Beskriver arbetsgång för arbetet. 

 

2.5.1 Livscykelanalys 
Arbetet påbörjades med att kontakta GBJ Bygg för att försörja arbetet med ritningar 
och information om olika leverantörer av material till bjälklaget. Informationen och 
ritningar utnyttjades senare för att genomföra en livscykelanalys. Företaget bidrog till 
undersökningen med ett exempel på ett aktuellt bjälklag som används i färdiga projekt 
och informationen om leverantörer för det bjälklaget, exemplet redovisas i figur 8.  
 
Steget efter var att undersöka olika lämpliga metoder som används för att beräkna 
livscykelanalysen. Det fanns flera program som beräknar utförliga livscykelanalyser, 
till exempel Bidcon, Anavitor och One Click. I denna undersökning användes One 
Click eftersom resultatet kunde granskas av One Click’s personal, vilket har stärkt 
reliabiliteten. One Click är ett program som används av flera stora företag, till exempel 
Skanska, WSP, och Stadsbygg.  Livscykelanalysen utfördes utefter standarden EN-
15978 vilket är en europeisk standard utförd för livscykelanalyser (Svenska institutet 
för standarder, u.å) 
 
Beräkningen skedde genom att analysera ritningarna och föra in materialen från 
bjälklaget till One Click. För att genomföra beräkningen i One Click krävdes en 
transportsträcka för materialen till byggarbetsplatsen. Transportsträckan sattes till 0 km 
för att beräkningen skulle ske utan någon påverkan av avståndet. Programmet 
genererade tabeller och information om leverantörer som utnyttjades senare i 
dokumentanalysen och resultatdelen.  Resultaten från programmet redovisas i 
resultatkapitlet, och informationen om leverantörer erhölls i form av EPD:er som 
redovisas i empirikapitlet. 

2.5.2 Dokumentanalys 
Utifrån One Click’s databas erhölls EPD-nummer för de olika materialen, som även 
kallas miljövarudeklarationer. I undersökningen användes generiska värden för att 

LCA

• One Click baseras på 
miljövarudeklaration

Dokument-
analys

• Beskriver miljövarudeklarationer

Intervju
• Beskriver processen 
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skapa en bättre jämförelse mellan materialen. Varje material beskrevs kortfattat i 
programmet. Där redovisades EPD-nummer, densitet, leverantör och så vidare. I 
rapporten utnyttjades miljövarudeklarationer för att erhålla dokument om materialen 
från leverantörens databas som senare analyserades med hjälp av dokumentanalys. 
Dokumenten redovisas i bilagor 

2.5.3 Intervju 
Intervjuerna inleddes med att utforma frågorna som skulle besvaras av respondenterna. 
Intervjuer som genomfördes under undersökningen hade hög standardisering och låg 
strukturering. Standardisering syftar på hur frågorna utformas och i vilken ordning de 
ställs, det vill säga finns det en struktur eller ställs frågorna mer utefter intervjuns gång. 
En hög standardisering innebär att frågorna är utformade innan intervjun samt att de 
har en logisk ordning. Strukturering bestäms utefter hur stort utrymme man ger 
intervjupersonen att utforma sina svar. En låg strukturering ger intervjupersonen stort 
utrymme att besvara frågorna (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå hög standard på 
frågorna, diskuterades de med handledaren.  

Därefter valdes vilken typ av människor som skulle intervjuas och vilket antal personer. 
Det steget bestämdes med hjälp av GBJ BYGG. De valda personerna kontaktades för 
att bestämma hur intervjuerna skulle ske. Intervjun med George Nisan var en 
besöksintervju. Intervjun initierades med att ställa frågor och avslutades med att 
kortfattat upprepa resultaten för att kontrollera informationen. Thomas Flor kontaktades 
däremot via ett telefonsamtal eftersom besöksintervju inte var möjlig. Intervjun med 
Flor följde samma struktur som tidigare, det vill säga avslutades med att kontrollera 
informationen som erhållits från den intervjuade.   

2.6 Trovärdighet 
Det finns två olika typer av validitet, ena typen är innehållsvaliditet och den andra är 
den samtidiga validiteten. I undersökningen utnyttjades innehållsvaliditet där innehållet 
ska kopplas till den teoretiska ramen för just denna rapport och ju fler kopplingar som 
finns desto bättre validitet har informationen (Patel & Davidson, 2011). Det var viktigt 
för undersökningen att relevanta rapporter har funnits som utnyttjats och jämförts med 
den data som tillkommit under datainsamlingen. Litteraturen i denna rapport har 
erhållits främst från Scopus och ScienceDirect som publicerar vetenskapliga artiklar. 
När en författare har refererat till tidigare litteratur har ursprungskällan sökts (Patel & 
Davidson, 2011).  
 
Reliabilitet handlar om hur instrumentet motstår slumpmässig inverkan (Patel & 
Davidson, 2011). Beräkningen som har utförts med hjälp av One Click kontrollerades 
av personal från One Click för att öka reliabiliteten i undersökningen. Anledningen till 
att resultatet har skickats till One Click var att säkerställa att undersökningen har utförts 
på rätt sätt. Beräkningen har även utförts mer än en gång för att även här stärka 
reliabiliteten. Ett annat sätt att säkerställa reliabiliteten var att spela in intervjuerna och 
även återkoppla till respondenten för att sedan säkerställa vad som sades under intervjun 
och även utnyttjat interbedömarreliabilitet genom att ha två lyssnare (Patel & Davidson, 
2011). I denna rapport gäller att informationen som erhållits från intervjuerna samt 
litteraturstudien har jämförts och kopplats till varandra. Sedan har två intervjuer 
genomförts för att stärka validiteten i informationen som erhållits från dessa. 



Teoretiskt ramverk 

11 

3 Teoretiskt ramverk 
Teoretiskt ramverk redovisar vetenskaplig grund för att besvara frågeställningen som 
undersökningen behandlar. Kapitlet ger en grund för att analysera insamlad empiri. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
I undersökningen jämfördes två olika bjälklag ur miljöperspektiv främst med hjälp av 
en livscykelanalys. Syftet med rapporten var att skapa en tydlig jämförelse mellan dessa 
bjälklag och föreslå ett förbättringsförslag till bjälklaget med minst miljöpåverkan. I 
figur 3 redovisas kopplingen mellan frågeställningar och teorier som ska används för 
att uppnå syftet med arbetet. 

 

Figur 3. Koppling mellan metod, frågeställning och teori. 

3.2 Bjälklag och ljudisoleringsmaterial 
Ett bjälklag är en horisontell bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en 
husbyggnad. Det finns flera typer av bjälklag, till exempel, bottenbjälklag mot det fria, 
lägenhetsskiljande mellanbjälklag och icke lägenhetsskiljande mellanbjälklag 
(TräGuiden, u.å.c). I undersökningen studerades lägenhetsskiljande mellanbjälklag och 
ett krav som ställdes på dessa var att bjälklaget skulle isolera stegljud. 
Stegljudsisolering hindrar ljud att överföras mellan lägenheter på olika våningar (Paroc, 
u.å). Bjälklaget kan utföras med olika material som betong eller trä. Det finns flera typer 
av trä som används i ett träbjälklag, exempelvis massivträ och KL-trä. I denna rapport 
studerades KL-trä i bjälklag. Med bjälklag av KL-trä menas bjälklag som till 
övervägande delen är uppbyggda av korslimmat trä (TräGuiden, 2017).   
 
I en rapport skriven av Stora Enso Wood Products (2017), diskuteras ljudegenskaper 
för KL-trä. Det beskrevs att ett vanligt problem som uppstår i trähus är låga frekvenser 
som skapas från stegljud, vibrationer från maskiner och fotsteg. Rapporten förser 
information med avseende på ljudegenskaper där olika lösningar beskrivs för bjälklag 
och väggar i trähus. Ett sätt att förbättra ljudisoleringen är att öka massan i bjälklaget. 
I rapporten av Stora Enso Wood Products (2017) redovisas flera exempel på material 
som används som fyllning i bjälklaget för att öka massan. Makadam och grus är ett 
exempel på materialen som redovisas i rapporten.   
 
I artikel skriven av Chung, Fox, Dodd och Emms (2010) jämförs olika lösningar och 
material som används i träbjälklag. Resultaten från träbjälklagen jämfördes med ett 
betongbjälklag. De lösningar som användes i undersökningen är 
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gummimontageklämmor, glasullfiber, ett skikt av sand och ett skikt av sand-sågspån. 
Resultaten på undersökningen visar att sand-sågspånbjälklag presterar bäst i jämförelse 
med de andra bjälklagen. I en annan undersökning av Díaz, Caballol, Díaz och 
Rodríguez (2013) presenteras analyser och resultat som redovisar ett experiment där 
sand används som ett skikt i träbjälklag för att isolera stegljud mellan olika rum. 
Resultaten av undersökningen visar att sandskiktet i bjälklagskonstruktionen bidra till 
förbättring på hur bjälklaget isolerar stegljud och luftljud. Resultaten från rapporterna 
som har utnyttjats i denna undersökning bidrog med kunskap för tredjefrågeställningen. 

3.2.1 KL-trä  
KL-trä är ett miljövänligt byggmaterial och har en lång livslängd. Det kan återanvändas 
i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning. KL-trä har flera 
egenskaper, till exempel, flexibilitet, hög hållfasthet, bra bärförmåga, bra 
värmeisoleringsförmåga och låg egenvikt.  För att uppfylla ljudkraven i KL-träbjälklag 
kompletteras bjälklagen med gipsskivor, undertak och/eller övergolv 
(Skogsindustrierna, 2017). 

3.3 Livscykelanalys och miljöpåverkan 
I detta kapitel redovisas teorier om livscykelanalysen och miljöpåverkan för materialen 
som studeras i arbetet. 

3.3.1 Livscykelanalys 
Livscykelanalys är ett verktyg eller en metod som beräknar miljöpåverkan för en 
produkt under hela dess livscykel, från att naturresurser utvinns till rivning och 
återvinning. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre 
miljöpåverkan (Boverket, 2018). One Click är ett miljöberäkningsprogram för att räkna 
ut livscykelanalys på ett byggnadsverk, byggdelar och material. Beräkningar kan 
utföras utefter olika certifikationer som BREEAM eller LEED (One Click LCA, u.å). 
Intervjuer har genomförts för att samla data som behövs för att beräkna miljöpåverkan.  
 
För att genomföra en livscykelanalys krävs det information från leverantörer. Ett EPD-
nummer, det vill säga environmental product declaration eller miljövarudeklaration, 
från leverantörer beskriver livscykelanalysen för ett material (ENVIRONDEC, u.å). 
One Click har tolkat EPD-numret till värden som redovisar utsläppen under de olika 
skeden som redovisas i figur 4. Samtidigt summerar programmet olika EPD:er med 
varandra för att beräkna hela livscykelanalys för ett element eller byggnadsdel.   
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Figur 4. De olika skedena i en byggnads livscykel enligt den europeiska standarden 
EN15978 (Boverket, 2019). 
 
Undersökningen har undersökt följande skeden: 

Produktskedet 
Enligt Boverket (2019) omfattar produktskedet produktionen av byggprodukter, 
exempelvis, grus, makadam och sand. Allt från utvinning av råmaterial till interna 
transporter, förädling och tillverkning ingår under första skedet, det vill säga 
produktskede. 

Byggproduktionsskedet 
Byggproduktionsskedet beskrivs som produktens transport till byggplatsen och 
färdigställandet av byggnaden eller i detta fall byggnadsdelen. Till skillnad från 
produktskedet, gäller transporten i detta skede för materialets transport från 
leverantören till byggplatsen (Boverket, 2019). 

Slutskedet 
Under slutskede ingår rivning, transport, återanvändning, återvinning eller deponering 
efter byggnaden uppnått sin livstid. Transporten i detta fall innebär att transportera bort 
byggnadsdelarna till återanvändning, rivning samt deponering (Boverket, 2019). 

3.3.2 Miljöpåverkan 
För att kunna skapa en förbättring för antingen makadam eller sand krävs det kunskap 
om hur de olika materialen hanteras under dess livscykel. I följande teorier beskrivs 
makadams tillverkningsprocess samt framtagning av sand ur havsbotten. Dessa teorier 
är väsentliga för att kunna dra slutsatser om förbättringsförslag. I kapitlet redovisas 
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teorier i produktskedet och slutskedet, däremot erhölls informationen om 
byggproduktionsskedet för materialen från intervjuerna.  

Isoleringsmaterialen i produktskedet 
Sand är en naturtillgång som har stor användning inom byggindustrin. Trots dess 
användbarhet har utvinning av sand en stor påverkan på miljön. Utvinning av sand har 
visat sig vara skadligt för miljön på olika sätt. Den studie som undersöker utvinning av 
sand i Poyangsjön, Kinas största sötvattensjö visar att sjön har börjat torka ut som en 
konsekvens av utvinningen. Eftersom utvinningen sker konstant och effektivt har det 
medfört att utflödet av sjön har ökat med faktorn 1,5–2 gånger mer än vad det tidigare 
har varit. Detta leder till att vissa delar av sjön torkar ut och påverkar ekosystemet i sjön 
negativt (Lai et al., 2014). 
 
Sand utvinns genom att sandsugningsfartyg extraherar upp till cirka 5000 m3 sand. 
Sedan avlastas fartygen i en hamn där sanden avvattnas och lagras fram tills transport 
av sanden ska ske. Transporterna sker i vanligtvis med hjälp av lastbilar, vid längre 
sträckor utnyttjas tåg och även fartyg (SGU, 2017). Danielsen et al. (2009) skriver i en 
rapport att det finns flera utmaningar som måste övervinnas för att sand som 
byggmaterial inte ska ta slut. Tre punkter nämns i rapporten som utmaningar, bland 
annat skrivs det att typen av sand blir mer specifik för olika projekt och detta medför 
att mängden av oanvändbar sand ökar. Samtidigt i Sverige ses sand som en ersättning 
för naturgrus. SGU har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en 
rapport där möjligheten av sandutvinning diskuteras för att ersätta naturgrus inom 
byggsektorn och därmed skydda grundvattnet. Samtidigt har denna rapport tagits fram 
med syfte att utvinningen ska ske på sätt där miljön skyddas både kortsiktigt och 
långsiktigt (SGU, 2017).  
 
Försök uträttade för att komma ifrån användningen av naturgrus inom byggindustrin 
gjorde att ballast i form av bergkross, makadam och grus ökat markant.  Enligt olika 
undersökningar utförda av SGU (2017) visar det på att bergkross kommer att öka med 
åren trots att husbyggandet har börjat svalna av. I en annan rapport skriven av SGU 
(2018) beskrivs det hur bergkross bearbetas från utvinning till transport av materialet. 
I denna rapport beskrivs bland annat hur brytning av material går till samt vilka 
transportmedel som används för att distribuera makadam till olika byggarbetsplatser. 

Isoleringsmaterialen i slutskedet 
En rapport av Ng och Chau (2015) studerar påverkan för byggnadsmaterialen under 
demonteringsprocessen. I rapporten redovisas nyttan av återvinningen, 
återanvändningen och återvinningen till energi. Den redovisar olika 
förvaltningsstrategier med beräkningar för att framlägga vilken eller vilka alternativ 
som är energisnålast. Resultaten från undersökningen visar att återvinningen hade den 
högsta energibesparingspotentialen på 53% medan energibesparingspotentialen för 
återanvändningen var 6,2% och förbränningen endast var 0,4%. Rapporten bidrog med 
kunskap kring hanteringsmetoderna för materialen i slutskedet och deras 
energibesparingspotentialen. 

3.4 Miljövänligare bjälklag 
Den tredje och sista frågeställningen är kopplad till livscykelanalysen som genomförs 
för att besvara frågeställning 1 och 2. Tredje frågeställningen besvaras med hjälp av 
kunskap som samlas kring KL-träbjälklag med makadam eller sand som 
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ljudisoleringsmaterial samt hur miljövänligare metoder kan utnyttjas för att minska 
utsläpp. Detta för att få en förståelse på hur dessa bjälklag är uppbyggda och även 
förbättra det ur ett miljöperspektiv.  

3.4.1 Material 
I en undersökning genomförde Chung et al. (2010) ett experiment på 26 olika varianter 
av träbjälklag för att fastställa vilket bjälklag som var mest fördelaktigt ur ett 
ljudisoleringsperspektiv. För att undersöka låga frekvenser i träbjälklagen utfördes 
mätningar på tak- och golvytor där olika stomljud återskapades. Undersökningen 
bedömde också människors uppfattning av stegljud på de bjälklagen. Rapporten 
redovisar resultaten för experimenten i en tabell i rangordningen utifrån materialens 
presentation i experimentet, se tabell 2 nedan. Totalt undersöktes 26 bjälklag i 
experimentet och i tabellen redovisas de bjälklag som presterade bättre i jämförelse med 
alla bjälklag i undersökningen.  
 

Tabell 2. Rangordning för bästa 5 testade bjälklag (Chung et al., 2010). 

 
 

Massan och styvheten ökar när sand används i bjälklaget, vilket i sin tur ökar 
ljudisoleringsförmågan. Både sand samt en kombination av sand och sågspån 
undersöktes i rapporten, bästa resultaten erhölls från en blandning på 80 % sand och 20 
% sågspån. Sand/sågspånbjälklag presterar bättre än ett betongbjälklag när det kommer 
till stegljudsisolering. Figur 5 redovisar bjälklaget med sand/sågspån som används i 
experimentet (Chung et al., 2010). 
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Figur 5. Exemplet på bjälklaget som innehåller sand och sågspån. (Chung et al., 
2010) 
 
I en annan studie av Chung et al. (2014) visas det att användningen av en blandning 
mellan sand och sågspån dämpar vibrationer kraftigt. Undersökningen studerar låga 
frekvenser i trähus av golv/taksystem. Undersökningen studerar hur ett bjälklag med 
sand som övergolv reagerar mot vibrationer med låga frekvenser och jämför resultatet 
med ett vanligt betongbjälklag. Vidare undersöks sågspåns-sandblandningen gentemot 
låga frekvenser av Emms (2010). Blandning ökar massan som i sin tur förbättrar 
bjälklagets ljudisoleringsförmåga mot låga frekvenser. Undersökningen har även 
påvisat att ljudspridningar genom tak och väggar minskas genom att massan och 
ljuddämpningen ökas av sågspåns-sandblandningen. Ahmed et al. (2018) berättar även 
hur denna lösning är fördelaktig ur ett miljömässigt perspektiv. Undersökningen har 
visat att förbättringar sker av värmeisolering, hållfasthet, pris och miljö. Detta har skett 
genom att sand i betongreceptet har ersatts med en blandning av sand-
sågspånsblandning. Dessa rapporter visar hur denna blandning är bättre ur olika 
perspektiv vilket styrker rapportens syfte.     

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som valdes för att genomföra arbetet bidrar med kunskap om problemet som 
arbetet behandlar. Med hjälp av teorierna förväntas att läsaren skapar förståelse för 
träbjälklag och materialen som används för att isolera stegljud i träbyggnader samt för 
att kunna bidra med åtgärdsförslag som minskar miljöpåverkan för bjälklagen. Kunskap 
kring livscykelanalys och analysens genomförande anskaffas med hjälp av teorierna för 
att förtydliga miljöpåverkan för materialen. 
 
Med hjälp av teorier om bjälklag och ljudisoleringsmaterial skapas förståelse för valen 
för just makadam och sand som undersökningsområden i arbetet. Samtidigt bidrog 
förståelsen för ljudisoleringsmaterialen med kunskap kring åtgärdsförslagen som 
effektiviserar träbygget ur ett miljömässigt perspektiv.  
 
Som sagt är livscykelanalysen utgångspunkten i arbetet. Livscykelanalysen skapar 
kunskap kring miljöpåverkan för sand och makadam och förståelse för hur stor 
påverkan är. Teorier om åtgärdsförslag redovisar vilka möjligheter som finns i dagsläge 
för att effektivisera träbygget ur ett miljömässigt perspektiv. 
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4 Empiri  
Empiri redovisas i detta kapitel. Data och information som sammanställs under detta 
kapitel kommer att vara underlag som möjliggör att frågeställningarna kan besvaras.  

4.1 Livscykelanalys 
I detta kapitel redovisas empirin från livscykelanalyserna. Här redovisas tabeller från 
livscykelanalysen och därefter analyseras tabellerna med hjälp av litteraturstudie och 
dokumentanalys. 
 
Efter en utförd livscykelanalys på 1 m2 av vartdera bjälklaget erhölls ett resultat där 
CO2-ekvivalenter för båda bjälklag redovisas. Resultat som genererades tyder på att 
miljöpåverkan av båda bjälklagen är störst under produktframställningen, det vill säga 
under produktskedet. Detta har redovisats med hjälp av tabeller skapade i One Click. 
Analysen delades upp i tre övergripande skeden som redovisar materialens påverkan i 
form av CO2-ekvivalenter, dock ingår inte slutskedet eller transport till 
byggarbetsplatsen i beräkningen. Resultatet redovisas i tabell 3. I tabellen beskrivs det 
i detalj under vilka skeden som sand eller makadam påverkar miljön samt hur stor 
mängd CO2-ekvivalenter. 
 

Tabell 3. Redovisar utsläpp för makadam och sand i form av CO2-
ekvivalenter under olika skeden. 

 



Empiri 

18 

Skillnaden mellan sand och makadam under produktskedet är 0,32 
koldioxidekvivalenter. Det är ungefär en minskning på 43 %. Däremot har båda 
materialen samma mängd utsläpp i form av koldioxidekvivalenter vid slutskedet.  

Utsläppen för ett bjälklag som innehåller blandningen av sand och sågspån redovisas i 
tabell 4 nedan. Skillnaden mellan utsläppen för sand/sågspån och makadam är 0,42 
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning med ungefär 57 %.  
 

Tabell 4. Redovisar utsläpp för sand/sågspån i form av CO2-
ekvivalenter under olika skeden.  

 
 

4.2 Dokumentanalys 
I följande kapitel analyseras olika dokument och rapporter från leverantörer och 
företagen. Dokumentanalysen bidrar till att skapa förståelse för livscykelanalysen. 

4.2.1 Sand  
Exemplet som används i denna undersökning är identiskt med bjälklaget som försetts 
av GBJ Bygg, enda skillnaden är att makadam ersatts med sand i detta fall. Exemplet 
redovisas i figur 6 nedan. 

  
Figur 6. KL-bjälklag med sand som isoleringsmaterial som används i beräkningen.  
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Sand i produktskedet 
I en rapport av Newell och Woodcock (2013) redovisas processen för utvinningen av 
sand.  Rapporten redovisar metoderna som används vid utvinningen och processen. 
Efter utvinningen sker flera steg för att sortera sand beroende på storleken och avslutas 
processen med transport till byggplatsen. Processen beskrivs i figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7. Figuren illustrerar processen kring utvinning av sand (Newell & Woodcock, 
2013). 
 
För att utnyttja sand bör utvinningen ske på ett hållbart sätt. SGU presenterar olika 
punkter som hänsyn bör tas till för att minska riskerna för miljöförstöring. Olika 
konsekvenser uppstår med att utvinna sand från havet som påverkar naturen negativt. 
Dessa konsekvenser är förändring av topografin och bottensubstrat, påverkan av 
hydrodynamiken och även grumling av vatten. Efter utvinningen av sand lämnas spår i 
havsbotten vilket påverkar fisklivet i havet indirekt. Vid förändring av bottensubstrat 
kan det leda till att skikten i sanden förändras, vilket i sin tur leder till att 
återhämtningstider för havsbotten förlängs. Att vatten blir grumligare beror på att 
sediment sprids i vattnet och påverkar det marina livet i havet genom att ljustillgången 
minskar. Dessa konsekvenser sker endast under utvinning av sanden (SGU, 2017). 

4.2.2 Makadam 
Som det tidigare har nämnts använder flera företag makadam och grus som 
ljudisoleringsmaterial i träbjälklag. Exemplet som undersöks i rapporten används av 
företaget GBJ Bygg. Exemplet redovisas i figur 8 nedan. 
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Figur 8. KL-bjälklag som innehåller grus som utnyttjas i beräkning av 
livscykelanalysen. (GBJ, personlig kommunikation, 11 mars, 2019). 
 

Makadam i produktskedet 
Tillverkningsmetoden för makadam beskrivs i dokumentet av Skanska Industrial 
Solutions AB (2016), se bilaga 4. Där redovisas EPD-nummer för makadam och 
information som berör tillverkningsprocessen. Dokumentet är utformat enligt EN 
15804 och redovisar resultaten för (A1-A3), samt transport till byggarbetsplats A4. 
Dokumentet av Skanska Industrial Solutions AB redovisar tillverkningsskede för 
makadam i figur 9 nedan. 

 
Figur 9. Figuren illustrerar processen kring utvinning av olika typer av bergkross 
(Skanska Industrial Solutions AB, 2016). 
  
Losshållning innebär att frigöra material från dess fasta läge. Processen börjar med att 
avtäcka berget från jord och lösa stenar innan hålborrningen påbörjas. Hålen som borras 
laddas med ett sprängämne och därefter kopplas salvan ihop. Det traditionella sättet för 
att genomföra losshållning är pallsprängning. Pallsprängning sker med hjälp av 
sprängning som utförs trappstegsvis med ett djupt, stående borrhål i en eller flera rader. 
Vanligtvis varierar pallhöjden mellan 10 och 25 meter (SGU, 2017). 
 
Det finns flera metoder som används i bergtäkter, till exempel lossknackning med hjälp 
av en hydraulhammare. Lossknackningen är inte lika vanlig som metoden som nämndes 
tidigare. Efter losshållningen sker krossning, det vill säga att materialet förädlas vidare 
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genom krossning. I vanliga fall följer två till fyra korssteg beroende på storleken på 
ballastprodukter som ska produceras. Krosstegen är: förkrossning, mellankrossning, 
efterkrossning och finkrossning (SGU, 2017). 

4.2.3 Sågspån 
Sågspån är en biprodukt som tillkommer i bland annat sågverk och kan i detta fall 
utnyttjas som isoleringsmaterial för att minska mängden sand (Träguiden, u.å.d). Hålla 
hus (u.å) berättar att förr i tiden användes kutterspån i bjälklag. Kutterspån är en 
restprodukt som framställs i sågverk. Restprodukten har flera användningsområden, 
exempelvis att isolera i bjälklag. Enligt en rapport av Naturvårdsverket (2010) skapas 
det ungefär, angivet i volym i stjälp, 70 000 m3/år sågspån med ett energiinnehåll på 
cirka 50 000 MWh.  
 

4.2.4 Materialen i slutskedet  
Materialen kan hanteras på olika sätt i slutskedet. Hanteringen av olika bygg- och 
rivningsavfall redovisas i broschyr av Sundsvalls kommun 2012. I Rapporten redovisas 
flera material, beskrivning för de och hanteringsmetod för avfallen 

Enligt Sundsvalls kommun (2012) hanteras avfallen på fem olika sätt med 
prioriteringsordning. I första hand strävades det efter att förebygga avfall, sedan 
undersöka möjligheten för återanvändning, därefter kommer materialåtervinning, sedan 
energiutvinning och sist kommer deponering. Prioriteringsordningen redovisas i figur 
10 nedan. Bjälklagsfyllning, det vill säga sand, grus, makadam och liknande produkter, 
återanvänds i vanliga fall som bjälklagsfyllning igen. Om materialen innehåller miljö- 
och hälsoskadliga ämnen, används fyllning som utfyllnadsmaterial utomhus 
(Sundsvalls kommun, 2012). 
 

 
Figur 10. I denna figur redovisas prioriteringsordning för avfallshantering (Saffle, 
2019)  
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4.3 Intervju 
Från George Nisan (personlig kommunikation, 15 april 2019), erhölls data kring 
hantering av makadam inom byggarbetsplatsen. En annan intervju hölls med Thomas 
Flor för att säkerställa validiteten i intervjuerna.  Processen börjar med att transporten 
anländer till platsen i stora säckar, ungefär 1–2 m3 makadam. Sedan sker transporter 
internt till platsen där behovet av makadam finns. Nisan förklarade att tid är en viktig 
faktor här eftersom säckarna måste lyftas upp med hjälp av en kran på bjälklaget innan 
nästa våning tillkommer. Ifall nästa våning tillkommer måste makadamen blåsas upp, 
men detta försöker man undvika eftersom makadam har större densitet. 
  
När säckarna befinner sig på ett bjälklag distribueras makadam över bjälklaget med 
hjälp av en spade. Denna metod beskrivs som gammaldags men även effektiv. Det 
gäller dock att planera leveranserna av makadamen rätt, det vill säga att leveransen sker 
innan våningen över påbörjas. En fördel med denna metod är att genom noggrann 
planering av placering av makadamsäckarna är att de inte ligger i vägen och på något 
sätt blir ett hinder för att göra framsteg i bygget. Hantering av sand har en liknande 
metod och skiljer inte mycket ifrån metoden för makadam. Det som skiljer sig är att 
istället för att lyfta upp säckarna till bjälklagen utnyttjas blåsning. Anledningen till det 
är att densiteten för sand är mindre än densiteten makadam vilket förenklar processen 
(G. Nisan, personlig kommunikation, 15 april, 2019). 
  
Vidare diskuterades olika idéer om att förbättra förutsättningarna för miljön på 
byggarbetsplatsen och vad som kan göras av GBJ Bygg. Hänsyn till leverantörer har en 
betydande roll. Detta gäller bland annat transportsträckan och även transportmetod. 
Prioritering av lokala leverantörer bör vara förstahandsvalet för att minska 
transportsträckorna. En annan fördel är att effektivisera transporten internt. Det kan 
vara att utnyttja lastbilarnas maxkapacitet samt att använda lyftkranen på anläggningen 
(G. Nisan, personlig kommunikation, 15 april, 2019). Hela intervjun redovisas i bilaga 
3. 
 
Vidare erhölls information från Flor angående samma ämne. Han beskrev 
utvecklingsprocessen för ljudisoleringsmaterial i träbjälklag och nämnde att i början 
användes sten och sedan markskivor, men i senare skeden används makadam. 
Processen för makadams hantering i byggarbetsplatsen börjar med att tvättad makadam 
kommer i säckar till arbetsplatsen, säckarna lyfts upp till vissa våningar och till andra 
våningar blåses det upp. Det är viktigt att placera säckarna i våningarna i första hand 
för att få tyngden i byggnaden. Om sand skulle används, hade samma metod utnyttjats. 
Däremot blåsning är inte så effektiv eftersom sanden måste vara torr och det kommer 
ut damm. (T. Thomas, personlig kommunikation, 29 maj, 2019). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empiriavsnittet inleder med att redovisa data insamlad från livscykelanalyserna. Data 
framförs i form av tabeller där varje isoleringsmaterials utsläpp i form 
koldioxidekvivalenter redovisas. Vidare analyseras dokument för att bidra med 
förklaringar till livscykelanalysens olika moment samt de olika bjälklagen som används 
i beräkningarna. Kopplingar och förklaringar mellan livscykelanalysen skapas vilket 
resulterar till att trovärdigheten stärks i livscykelanalysen.  

Flera dokument som erhållits under dokumentanalysen beskriver processen för de olika 
materialen som skapar förståelse för data från livscykelanalysen. Förbättring som kan 
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utföras på bjälklaget är att förändra ena utformningen genom att ersätta 20 % sand med 
sågspån. Intervjuerna beskriver hur sand och makadam hanteras under 
byggproduktionsskedet, även här för få en bild på hur dessa kan påverka miljön. Ett av 
målen med rapporten var att ta fram förslag till förbättring av ett bjälklag ur ett 
miljömässigt perspektiv vilket kan utföras med hjälp av insamlade dokument från 
empirin samt att förbättringen ska bevisas med livscykelanalysen även här.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation till teorier som redovisats tidigare i 
teoretiskt ramverk. Syftet med analysen är att besvara frågeställningarna och mål. 
Resultaten redovisas under varje frågeställning samtidigt analyseras resultaten i 
underrubriker. 

5.1 Frågeställning 1 
“Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med makadam som ljudisoleringsmaterial i 
produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i form av koldioxidutsläpp? 
(CO2-EKV/m3)” 

5.1.1 Makadam i produktskedet 
Enligt GBJ bygg används makadam som ljudisoleringsmaterial i träbjälklag i deras 
projekt. Anledningen till det är att makadam ökar massan och styvheten bjälklaget. 
Utifrån livscykelanalysen fastställs det att makadam har högre miljöpåverkan i form av 
koldioxidekvivalenter än sand under produktskedet, resultaten redovisas i tabell 5 
nedan. 

Tabell 5. Redovisar utsläpp för makadam i form av CO2-ekvivalenter under 
olika skeden. 

 
  
Den höga miljöpåverkan under produktskedet beror på olika faktorer bland annat 
tillverkningsprocessen, baserat på dokument från Skanska Industrial Solutions AB 
(2016). Som det redovisas i empirin har makadam en lång utvinningsprocess jämfört 
med sand, det vill säga processen för att producera makadam sker i flera steg under 
tillverkningsprocessen. Under utvinning av makadam sker flera steg beroende på 
storleken av ballastprodukter. Losshållning, skutknackning, interntransporter och 
krossning i flera steg är aktiviteter som har stor miljöpåverkan eftersom aktiviteterna 
kräver stora maskiner som i sin tur har hög miljöpåverkan. Arbetsmaskiner som 
används inom industri, bygg och anläggning bidrar med 40 % enligt Naturvårdsverket 
(2018). Diagrammen för statistiken redovisas i bilaga 2. 
 
Transport av materialet påverkar miljön på ett negativt sätt. Det ligger i att det sker 
många transporter med tunga lastbilar. Makadam har större påverkan på miljön än sand 
eftersom det sker flera interna transporter under produktskedet. Anledningen till detta 
är att det finns flera storlekar på ballast vilket innebär att det genomgår flera steg för 
genom att filtreras och delas upp efter storlek. Dessa steg redovisades tidigare i figur 8. 
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5.1.2 Makadam i byggproduktionsskedet 
Resultaten från livscykelanalysen omfattar inte hela byggproduktionsskedet eftersom 
EPD:erna som används till beräkningen inte redovisar alla moment under detta skede. 
Anledningen till det är att material hanteras olika på en byggarbetsplats beroende på 
vilket syfte materialet har. Därför baseras en del av informationen på intervjuer med två 
platschefer från GBJ Bygg. Under Byggproduktionsskedet hanteras sand och makadam 
på samma sätt. Båda materialen påverkar miljön på samma sätt när de klassiska 
hanteringssätten används, det vill säga stora säckar med makadam och spade. När det 
kommer till att blåsa upp makadam till bjälklaget, blåsningsmetoden, har makadam stor 
miljöpåverkan eftersom densiteten för makadam är hög. Högre densitet kräver mer 
energi för att blåsa ut materialet (G. Nisan, personlig kommunikation, 15 april, 2019). 

5.1.3 Makadam i slutskedet 
Utifrån livscykelanalysens resultat fastställs det att makadam har ingen miljöpåverkan 
under slutskedet. Det beror på att makadam är återanvändbar. Återanvändningen för 
makadam skapar inga miljöpåverkan eftersom det återanvänds som fyllning inom- eller 
utomhus (Sundsvalls kommun, 2012). 

5.2 Frågeställning 2 
“Hur påverkas miljön av KL-träbjälklag med sand som ljudisoleringsmaterial i 
produktskedet, byggproduktionsskedet och slutskedet i form av koldioxidutsläpp? 
(CO2-EKV/m3)” 

5.2.1 Sand i produktskedet 
Sand är ett material som ökar ljudisoleringsförmåga hos ett träbjälklag. Det beror på att 
massan och styvheten ökar när sand används i bjälklaget vilket i sin tur ökar 
ljudisoleringsförmåga (Chung et al., 2010). Efter en utförd livscykelanalys kunde det 
avläsas att sand påverkar miljön mest under produktskedet, A1-A3, vilket också 
redovisas i tabell 6 nedan. Det finns olika anledningar till att utsläppet är störst inom 
dessa moment. En av anledningarna är att det är en naturresurs som befinner sig på 
havsbotten vilket försvårar utvinning av sanden. Även vid utvinning utnyttjas stora 
sandsugningsfartyg vilket i sin tur bidrar med utsläpp i naturen (SGU, 2017). Bortsett 
från detta påverkas miljön i havet på andra sätt. Havsbotten går igenom olika 
förändringar efter att sand börjat utvinnas. Topografin förändras på havsbotten vilket 
påverkar fisklivet negativt, samt kan bottensubstratet förändras vilket även resulterar 
till att det tar längre tid för havsbotten att återgå till normalt tillstånd. Det marina livet 
påverkas även vid sandutvinning genom att sediment ökar i vattnet vilket resulterar 
mindre solljus som skiner in i havet och försämrar förutsättningarna för liv av olika 
typer (SGU, 2017).  
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Tabell 6. Redovisar utsläpp för sand i form av CO2-ekvivalenter under olika 
skeden. 

 

5.2.2 Sand i byggproduktionsskedet 
Efter en avläsning av livscykelanalysen genererades inget resultat för bygg- och 
installationsskedet det vill säga moment A5. Vid en genomförd intervju om hur de olika 
materialen hanteras när det anländer till byggarbetsplatsen framgår det att de hanteras 
på liknande sätt. Dock skiljer det sig åt i en liten grad gällande densiteten vilket i sin tur 
påverkar mängden energi för att till exempel interna transporter eller vid blåsning (G. 
Nisan, personlig kommunikation, 15 april, 2019). 

5.2.3 Sand i slutskedet 
Baserat på livscykelanalysen, har sand ingen miljöpåverkan under slutskedet. 
Anledningen till detta är att den inte behöver genomgå en behandling eller liknande för 
att utnyttjas i nya projekt. Som det nämndes tidigare, har återanvändning ingen 
miljöpåverkan (Sundsvall kommun, 2012).  

5.3 Frågeställning 3 
“Vilka åtgärdsförslag kan utföras för konstruktionen med lägst koldioxidutsläpp för 
att minska miljöpåverkan?” 
 
Baserat på resultaten från första och andra frågeställningar fastställs det att sand 
påverkar miljön mindre än makadam med 43% genom att koldioxidekvivalenterna 
minskas. Genom att använda sand istället för makadam minskas utsläppen med 0,48 % 
på hela konstruktionen och 43 % på endast isoleringsskiktet. Det vill säga att använda 
konstruktionen som redovisas i figur 6 istället för konstruktionen i figur 8 minkar 
påverkan på miljön med 0,48 %. Att minska tjockleken på isoleringsmaterialen minskar 
i sin tur utsläppen för bjälklaget, konsekvensen med att minska tjockleken är att 
ljudisoleringsförmåga minskar också. Ett åtgärdsförslag som kan etableras på 
konstruktionen som innehåller sand för att minska miljöpåverkan men samtidigt behålla 
andra egenskaper som ljudisoleringsförmåga är att kombinera sand med sågspån. 
 

5.3.1 Sågspån i produktskedet 
Chung et al. (2010) visar att ett bjälklag med blandning av sand och sågspån som 
ljudisoleringsmaterial presterar bättre än ett betongbjälklag i de flesta fallen. Baserat på 
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livscykelanalysen att minska tjockleken på sanden med 20 % minskar miljöpåverkan 
med 0,09 CO2-ekvivalenter/m3. Tabell 7 nedan redovisar resultaten. 
 
I studien av Emms (2010) presterade sågspån-sandblandning som ett effektivt 
ljudisoleringsmaterial. Enlighet studien ökar sågspån-sandblandning massan för 
bjälklaget som i sin tur förbättrar ljudisoleringsförmåga mot låga frekvenser.  Samtidigt 
ökar blandningen dämpningen av vibrationer, detta redovisas i form av diagrammen i 
studien. I resultaten jämförs sågspån-sandblandning med spånskiva. Resultaten visar att 
blandningen presterar bäst i jämförelse med spånskivan när det gäller stegljudsisolering 
och luftljudsisolering. Dessa studier har visat att användningen av sågspån ökar 
ljudisoleringsförmåga hos träbjälklag, som i sin tur förstärker rapportens slutsatser 
angående sågspånanvändning ur ljudisoleringsförmågas aspekter.    

Flera studier diskuterar möjligheten att ersätta sand mot sand-sågspånblandning i andra 
byggelement för att uppnå lägre pris, högre värmeisoleringsförmåga och miljövänligare 
alternativ, exempelvis studien av Ahmed et al. (2018). Studien visar att användningen 
av sand-sågspånblandning som ersättning för endast sand i betong receptet bidrar med 
bättre hållfasthet, upp till 21.42% förbättring i värmeisoleringsförmåga och upp till 13% 
mindre CO2 utsläpp. Enligt studien är sågspån en ersättningskälla till råvaror i 
byggindustrin, det är en miljövänligare lösning som kommer att hjälpa till att bevara 
naturligt aggregerat. Denna studie har bekräftat att användningen av sågspån bidrar till 
en förbättring ur ett miljöperspektiv vilket var ett av målen med rapporten. Dessutom 
har sågspån flera fördelar som värmeisolering -och hållfastighetsförmåga.  

 
Tabell 7. Redovisar utsläpp för sand minskad med 20 % i form av CO2-
ekvivalenter under olika skeden.  

 

5.3.2 Sågspån i byggproduktionsskedet 
Som tidigare beskrivet i rapporten är sågspån en restprodukt som bildas i sågverk när 
trästockar blir till plankor. Det bildas cirka 70 000 m3s/år som har olika 
användningsområden, men som kan utnyttjas till att isolera i träbjälklag 
(Naturvårdsverket, 2010). Denna metod har även använts tidigare i äldre byggnader 
(Hålla hus, u.å). Eftersom sågspån är en restprodukt är det positivt att det utnyttjas i 
andra sammanhang, exempelvis i träbjälklag. En EPD för en restprodukt kan inte 
erhållas eftersom produkterna har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet 
inte är att producera ämnet, exempel på det är sågspån. Sågspån ses om en restprodukt, 
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det kräver inte energi för att framställa utan är en konsekvens för framtagning av en 
annan produkt (Naturvårdsverket, 2010).  
 

5.3.3 Sågspån i slutskedet  
Sågspån har flera användningsområden. Den kan nyttjas exempelvis som bränsle.  Det 
bildas ungefär 70 000 m3s/år som motsvarar 50 000 MWh energiinnehåll. 
(Naturvårdverket, 2010) 
 

5.4 Koppling till målet 
Makadam är det vanligaste ljudisoleringsmaterialet i träbjälklag. Att använda sand 
istället för makadam minskar miljöpåverkan med 0,32 CO2 EKV/m3 under 
produktskedet. Ett av målen med rapporten var att skapa en tydlig jämförelse mellan 
bjälklagen med hänsyn till deras miljöpåverkan. Denna jämförelse kan enkelt läsas av 
från resultatet som erhållits i form av tabeller i samband med egna reflektioner och 
förklaringar av resultatet. Ett annat mål var att utifrån resultatet från de första 
frågeställningarna fastställa vilket av isoleringsmaterialen som hade minst utsläpp och 
generera möjliga förbättringsförslag för konstruktionstyper som producerat minst 
koldioxidekvivalenter. En åtgärd som utfördes var att minska mängden sand och ersätta 
med sågspån för att behålla ljudisoleringsförmågan samt minska dess miljöpåverkan.  
  
Att blanda sågspån med sand i bjälklagen, minskar miljöpåverkan med 0,09 CO2 
EKV/m3 jämfört med ett bjälklag som innehåller endast sand. Ett bjälklag med sand 
och sågspån påverkar miljön mindre med 0,42 CO2 EKV/m3 jämfört med ett bjälklag 
som innehåller makadam. 
 
Om två flerbostadshus på 1000 m2 jämförs med varandra, varav det ena huset har 
träbjälklag med makadam och det andra har träbjälklag med sand/sågspån, blir 
skillnaden på utsläppen mellan bjälklagen 0,42 ton CO2-ekvivalenter. Det motsvarar 
637 kg avfall användning i El- och fjärrvärmeproduktion. Ekvationen för beräkningen 
redovisas i EKV 1. Siffrorna för värmevärde och emissionsfaktor erhölls från 
Naturvårdsverket (2019). 

EKV 1: redovisar ekvationen för CO2 utsläpps beräkningen.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitel diskussion och slutsatser sammanfattas och diskuteras arbetets resultat och 
metoder. Kapitlet börjar med att diskutera metoden för genomförandet och 
konsekvenserna för arbetet. Därefter beskrivs begränsningar, senare fastställs konkreta 
slutsatser och rekommendationer. I slutet redovisas förslag och vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
För att bygga upp en trovärdig rapport behövs trovärdiga metoder som stärker argument 
och slutsatser. Validitet och reliabilitet är två faktorer som måste stärkas för att skapa 
övertygande resultat. Validiteten uppnåddes i detta fall genom att teorierna inom 
litteraturstudien har kopplingar med varandra och även att resultatet från 
livscykelanalysen bekräftats av rapporter och teorier. Det är även väsentligt för 
resultatet och validiteten att olika metoder utnyttjas samt resultatet från vardera 
metoden jämförs och kopplas med varandra för att stärka trovärdigheten.  
 
Som tidigare diskuterats skulle information och data samlas in på ett korrekt sätt och 
det ska även relevant insamlingsmetod för undersökningen. Livscykelanalysen har 
genomgått flera kontroller av personal på One Click för att säkerställa att analysen 
utförs på ett korrekt sätt. Samtidigt genomfördes analysen flertal gånger för att filtrera 
bort slumpmässiga inflytelser och stärka trovärdigheten i undersökningen. Skillnaden 
mellan ett sandbjälklag och makadambjälklag är 0,48 % enligt livscykelanalysen. 
Skillnaden beror främst på att både bjälklagen innehåller samma skikt som har större 
miljöpåverkan än sand och makadam, som i sin tur påverkar beräkningen i högre grad. 
Materialet med störst miljöpåverkan är spackel, däremot är skillnaden mellan endast 
isoleringsskiktet 43 %. Skillnaden för hela bjälklaget kunde variera beroende på vilket 
material som användes i andra skiktet i bjälklaget. Om beräkningen hade varit baserad 
på ett bjälklag som inte innehöll spackel, hade skillnaden mellan bjälklagen blivit större. 
 
För att säkerställa trovärdighet under intervjuer för denna undersökning har åtgärder 
som inspelning för att transkriberas i efterhand samt återkoppling till respondent utförts. 
Om en hög trovärdighet uppnås ger det upphov till att generera ett trovärdigt resultat. I 
detta fall utnyttjades metoder på ett sätt så att trovärdighet skapats vilket gjort resultatet 
trovärdigt.  
 
Målet med denna rapport har varit att redovisa en tydlig jämförelse mellan två olika 
bjälklag och sedan utifrån jämförelsen förslå minskning för ena bjälklagets 
miljöpåverkan. De första frågeställningarna är utformade på ett sätt som går att koppla 
till ena målet. En jämförelse har skapats vid livscykelanalysen som stärkts med 
referenser vilket skapat trovärdighet. Med sista frågeställningen strävades det efter att 
hitta en lösning för att minska utsläpp på något sätt. Den är relevant för att kunna nå 
målet samt formulerad på ett sätt som skapar utredning och därefter kunna reflektera 
om resultatet.  
 
Resultatet var i överlag bra och tillräckligt för att uppnå målet. Dock finns det alltid 
förbättringar som kan utföras för att generera ett bättre resultat. Denna undersökning 
fokuserade endast på isoleringsmaterial i bjälklagen. För att göra en mer komplett 
undersökning kunde hela bjälklaget ha inkluderats i beräkningen. Samtidigt besvarades 
endast frågor som berör miljöproblem. Bjälklag har flera egenskaper som ska uppfylla 
behov inom bostaden, exempelvis värmeisolera, ljudisolera och brandskyddande 
förmåga. Om dessa aspekt tagits med i undersökningen hade blivit det enklare att visa 
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vilket bjälklag som klarar av dessa punkter bättre och en bredare jämförelse kunde ha 
utförts. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som utnyttjats i undersökningen är litteraturstudie, livscykelanalys, 
dokumentanalys och även intervju. Undersökningen grundar sig på litteraturstudier som 
hjälpt till med att dra slutsatser och skapa resultaten. Livscykelanalysen är nödvändig 
för att ge en överblick på hur mycket utsläpp isoleringsmaterialen har samt i vilket 
skede det är störst utsläpp. Första och andra frågeställningarna baseras på både 
litteraturstudie och livscykelanalys. Livscykelanalysen skapade överblick över 
mängden utsläpp för materialen och litteraturstudien motiverade siffrorna. 
Livscykelanalysen kräver i vanliga fall information från leverantörer för att få reda på 
EPD-nummer för ett specifikt material. Med hjälp av dokumentanalys erhölls EPD:erna 
från leverantörer och erhölls beskrivning för processen för livscykelanalysen.  
 
Att hitta EPD:erna genom dokumentanalys var en tidskrävande process. Informationen 
erhölls genom att kontakta leverantörerna för snabbare resultat. One Click är ett 
effektivt verktyg när det kommer till LCA-beräkning. One Click utförde beräkningen 
snabbt och smidigt, samtidigt var det enkelt att använda. Intervju var en viktig metod i 
arbetet för att besvara frågeställningen. Intervjun bidrog med kunskap kring tolkningen 
för LCA-resultaten och det skapades diskussion kring förbättringsförslag som kan 
etableras på träbjälklaget.   
 
Allmänt hade arbetet kunnat genomföras bättre med hjälp av flera kontakter med 
leverantörer. I livscykelanalysen utnyttjades generiska värden för både sand och 
makadam. En specifik EPD för sand och makadam från en leverantör kunde ha bidragit 
till ett resultat där materialen kan väljas utifrån vilken leverantör som är mest 
fördelaktig. Att använda ett miljövänligare bjälklag, exempelvis ett bjälklag utan 
spackel hade genererat resultat med större skillnad mellan bjälklagen. Det hade kunnat 
ske genom att kontakta flera företag som kunnat bidra med ritningar för miljövänligare 
bjälklag.   

6.3 Begränsningar 
Utifrån de avgränsningar som undersökningen utförts efter var tanken att skapa ett 
generellt resultat för att kunna vara tillämpbart på andra undersökningar. I olika 
byggprojekt kan lokaliseringen spela stor roll, därför togs det inte hänsyn till transport 
i beräkningen. Sedan begränsades antalet material som ingår i beräkningen, bland annat 
redovisas det att endast KL-träbjälklag utnyttjats i denna undersökning. Anledningen 
till detta är att ju fler faktorer som ingår i beräkningen desto mer riskeras det att 
slumpmässiga utslag påverkar beräkningen. Specifika material bestämdes för bjälklag 
och det som skiljdes åt var endast ljudisoleringsmaterialet. En konsekvens av att utföra 
beräkningen på detta sätt var att andra material inte påverkat respektive bjälklag utan 
bara isoleringsmaterialen, vilket varit av i intresse för denna rapport och skapat ett mer 
generellt resultat. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med arbetet var att göra en tydlig jämförelse mellan två träbjälklag och även att 
ge förslag till att förbättra bjälklaget ur ett miljöperspektiv. Rapporten fokuserar endast 
på isoleringsmaterial och i detta fall är det makadam eller sand. I Sverige strävas det 
efter att alltid förbättra förutsättningarna för miljön. Byggbranschen står för en stor del 
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av CO2-utsläpp i världen. För att minska utsläppen krävs det en hel del förändringar 
som måste vid tas för att motverka miljöförstöring. En av dessa förändringar är att börja 
bygga i trä vilket är mer skonsamt för miljön. De senaste åren har bygget av 
flerbostadshus i trä ökat. Intresset ligger i att undersöka hur olika material i 
träbyggnader påverkar miljön och i denna rapport läggs fokus på isoleringsmaterial. 
Denna rapport bidrar till att förenkla valet av isoleringsmaterial med avseende på miljö, 
dock är det i verkligheten andra faktorer som påverkar, exempelvis ekonomi, som är en 
viktig variabel inom byggsektorn. Slutsatser och rekommendationer redovisas i 
följande punkter:  
 

• Användningen av restprodukter, exempelvis sågspån, minskar miljöpåverkan i 
byggsektorn.    

• Sand har mindre miljöpåverkan än makadam under produktskedet i form av 
koldioxidekvivalenter, minskning på 43% mellan isoleringsskikten.  

• Ett bjälklag med sand och sågspån påverkar miljön mindre med 0,42 CO2 
EKV/m3 jämfört med ett bjälklag som innehåller endast makadam.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Under tiden denna arbetet genomfördes, uppstod flera undersökningsfrågor som inte 
kunde besvaras på grund av begränsningar som arbetet innehåller. Exempel på de 
frågorna: 

• Undersöka värmeisoleringsförmåga i ett bjälklag med sand och sågspån. 
• Jämföra ljudisoleringsförmåga mellan ett bjälklag med makadam och ett annat 

bjälklag med sand och sågspån.  
• Undersöka miljöpåverkan för olika typer av sand, exempelvis, marinsand, 

maskinsand eller gjutsand. 
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DISCLAIMER: Detta faktablad avseende ljudegenskaper är endast avsett att vara ett stöd för användaren. Stora 
Enso  
Wood Products tar därmed inget ansvar för att innehållet i detta dokument är helt korrekt eller komplett i alla 
avseenden.  
1. Inledning  
  
Att tillhandahålla adekvat skydd mot buller är en viktig faktor för att säkerställa en behaglig 
komfort för de som vistas i en byggnad. Därför bör ljudisolering vara av högsta prioritet när 
man planerar och projekterar en byggnad.   

  
Ljud definieras som mekanisk kinetisk energi som överförs i elastiska media genom att det 
uppstår tryck- och täthetsförändringar. Ljud är därmed hörbara vibrationer i gaser, flytande 
media och fasta media. Efter att bullerkällan identifierats för vilken en komponent är utsatt, så 
delar man upp akustisk design i luftburet ljud och stomljud.   

  
• Luftburet ljud – ljudvågor i luft orsakar vibrationer i luftpartiklar och dessa 

vibrationer kan transmitteras/överförs till angränsande rum i byggnaden. Typiska 
ljudkällor som orsaker luftburet ljud är trafik, röster eller musik.  

• Stomljud – ljudet från gång, bankande skrap från möbler, etc. överförs till 
byggnadskomponenter och strålar ut som luftburet ljud i angränsande rum. Stegljud 
är särskilt relevant vad gäller akustisk design.  

  
  
Ljudisoleringskrav i byggregler säkerställer att människor med normal känslighet erhåller 
erforderligt skydd mot buller från byggnadens utsida, från andra delar av byggnaden och från 
angränsande byggnader. Syftet med akustisk dimensionering är att reducera störande buller till 
en i förväg bestämd nivå.  

  
  
 Luftburet ljud  Stomljud  Stegljud  
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2. Beskrivning av ljudisoleringsegenskaper   
  

2.1 Mätning av ljudisolering   
För att bestämma ljudisoleringsegenskaper hos en byggnadskomponent så exponeras ett 
sändarrum för en ljudkälla som genererar tillräckligt hög bullernivå (i ett laboratorium eller i 
en byggnad). Ljudet mäts sedan i mottagarrum.  

När luftljudsisolering mäts, så är ljudkällan en högtalare och ljudisoleringsindexet, R, hos en 
byggnadskomponent beräknas från uppmätt nivåskillnad mellan sändarrum och mottagarrum 
(ju högre värde desto bättre ljudisolering).  

När stegljudsnivå mäts är emellertid ljudkällan en internationellt standardiserad 
stegljudsapparat och stegljudsnivån, L, är den uppmätta nivå som uppstår i mottagarrummet 
när stegljudsapparaten är igång och den beskriver byggnadsdelens förmåga att reducera 
stomljud (ju lägre värde desto bättre stomljudsisolering). I allmänhet mäts ljudisolering i ett 
utvidgat frekvensområde (50 Hz till 5000 Hz), dock beaktas endast frekvensområdet 100 Hz 
till 3150 Hz när entalsvärden beräknas. Detta område delas in i fem oktavband 
(frekvensdubblering) eller i 16 1/3 dels oktavband / tersband (tre tersband ingår i en oktav). 
För att ta hänsyn till det utvidgade frekvensområdet adderas spektrumanpassningstermer.  

  

2.2 Ljudisoleringsparametrar   
De parametrar som används för att uttrycka ljudisolering listas i de olika delarna av de 
internationella standardserierna, ISO 10140 och ISO 16283, och procedurerna för att beräkna 
entalsvärden beskrivs i standarderna ISO 717-1 and 717-2:  

  
  
2.2.1 Luftljudsisoleringsvärden:  

  
• Reduktionstal, R   

       
  
Tio gånger logaritmen av förhållandet mellan infallande ljudeffekt, W1 , mot ett 
provobjekt och transmitterad ljudeffekt, W2, genom provobjektet.  

  
Om ljudtrycket är uppmätt, så beräknas reduktionstalet enligt följande:  

  
  

• Fältreduktionstal R′  
Ett “prim” [′ ] visar att värdet avser ljudisoleringen uppmätt i en byggnad och att 
ljudtransmission via flankerande konstruktioner därmed inkluderas.  
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• Normaliserad ljudnivåskillnad Dn    motsvarar 
nivån normaliserad mot referensljudabsorptionsarean 10 m².

• Standardiserad ljudnivåskillnad DnT   motsvarar nivån 
standardiserad mot en efterklangstid på 0,5 s.

• Standardiserade ljudnivåskillnader har följande förhållanden till
fältreduktionstalet:

2.2.2 Stegljudsvärden: 

• Normaliserad stegljudsnivå Ln   motsvarar nivån normaliserad 
till referensljudabsorptionsarean 10 m².

På samma sätt som för reduktionstal så kan den normaliserade stegljudsnivån 
anges i form av ett fältvärde i byggnad (L′ n,w).  

• Standardiserad stegljudsnivå L′ n,T    motsvarar nivån när 
denna är standardiserad mot ett referensvärde på
efterklangstiden på 0.5 s.

• Standardiserade och Normaliserade stegljudsnivåerna förhåller sig till
varandra enligt nedanstående formel:

𝐿𝐿´𝑛𝑛𝑛𝑛 = Ln − 10log0,032 ∗ V   

2.3 Entalsvärdering av mätta kurvor 
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I praktiken är det en fördel att uttrycka 
ljudisoleringen hos ett byggelement 
med ett entalsvärde för att underlätta 
jämförelser av data. För att bestämma 
detta värde, jämförs uppmätta kurvor 
med en referenskurva, i enlighet med 
SS-EN ISO 717, del 1 för 
luftljudsisolering och del 2 för 
stegljudsnivå.  

När denna utvärdering genomförs i 
enlighet med SS-EN ISO 717, så 
flyttas referenskurvan mot den mätta 
kurvan till dess att summan av negativa 
avvikelser är så stor som möjligt, dock 
aldrig mer 32,0 dB (i snitt inte mer än 
2 dB per tredjedels oktavband). 
Gynnsamma avvikelser från 
referenskurvan beaktas inte. 
Entalsvärdet är sedan det värde som referenskurvan får vid tredjedels oktavbandet 500 Hz.   

  
Den nedsänkta bokstaven “w”, betyder “weighted”; eller viktat på svenska (e.g. Rw or DnT,w), 
och indikerar att det är det viktade värdet som avses och att det är utvärderat i enlighet med 
SS-EN ISO 717.  

  
  
  
  
  

Entalsvärden från  SS-
EN ISO 717: 2013  

   

  
  Luftburet 

ljud   Stegljud  

Ljudisolering hos byggdelar  Rw  Ln,w  
Avser laboratorievärden.  
Enbart ljudisolering genom byggnadsdelen.  

Ljudisolering mellan rum   
R′ w  

Dn,w  

DnT,w  

  
L′ n,w  

L′ nT,w  

Avser ljudisolering i färdig byggnad.  
Värdena tar hänsyn till ljudisolering både 
genom skiljevägg / bjälklag och flankerande 
konstruktioner   

Spektrumanpassningstermer   

C  
Ctr  

  
CI  

spektrum C: bostadsljud 
spektrum Ctr: 
trafikbuller spektrum CI: 
stegljud  
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2.4 Spektrumanpassningstermer  
  
Att enbart beräkna entalsvärdena ger inte alltid än 
fullständigt klar bild av byggnadsdelens akustiska 
svagheter och styrkor i enskilda frekvenser (olika 
utseenden på kurvor kan resultera i identiska 
entalsvärden [se illustration intill]) och därmed 
blir inte olika ljudkällor såsom ljud i bostäder och 
trafikbuller, alltid beaktat i tillräcklig omfattning. 
Av detta skäl, inkluderades 
 spektrumanpassningstermer  i 
standarden SS-EN ISO 717:1996 för att 
komplettera entalsvärderingen. Dessa termer 
används idag i vissa europeiska länder. Denna 
kompletterande information möjliggör att vissa 
bullerkällor bättre kan beskrivas och beaktas med 
hänsyn till deras frekvensinnehåll:  

  
  
Luftburet ljud:  

C för bostadsljud   
 Ctr  för trafikbuller  

  
  
Stegljud:  

CI för ljud från gångtrafik  
  
  
  
  
Värden för spektrumanpassningstermer är också definierade i utvidgade frekvensområden 
under 100 Hz  

och/eller över 3150 Hz (exempelvis C50-3150 och CI,  50–2500  ).  

  
  
  

2.5 Entalsvärden och krav i europeiska länder   
De gällande standarderna möjliggör användande av olika uttryck (tack vara 
spektrumanpassningstermerna) för att specificera ljudisoleringsegenskaper. Detta får till följd 
att, i 35 europeiska länder används sju olika sätt att beskriva luftljudsisolering och fem olika 
sätt at beskriva stegljudsisolering. Åtta länder har introducerat spektrumanpassningstermer och 
ett land har introducerat spektrumanpassningstermer från 50 Hz. Skillnaden mellan 
minimikrav i flerbostadshus är upp till 10 dB för luftljud och 20 dB för stegljud. Skottland och 
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Österrike har de strängaste kraven och fem länder har inga krav alls när det gäller 
ljudisolering [1].  

En jämförelse mellan minimikrav för luftburet ljud och stegljud för flerbostadshus och radhus 
i 35 Europeiska länder publicerades i [1] och det redovisas också i en tabell i annex A. 
Detaljerade krav och specialregler kan hittas i respektive nationella standarder och byggregler. 

2.5.1 Svenska krav 
Sverige är hittills det enda land i Europa som har introducerat anpassningstermer för att beakta 
låga frekvenser från 50 Hz, i byggreglerna. Värdena som används är DnT,w + C50-3150 (förkortat 
som DnT,w,50 ) för luftburet ljud och L´nT,w + CI,50-2500  (förkortat som L´nT,w,50 ) för stegljud.  

De svenska byggreglerna föreskriver följande minimikrav för nyproducerade flerbostadshus: 

- Luftljudsisolering mellan lägenheter: DnT,w + C50-3150 ≥ 52 dB
- Stegljudsisolering mellan lägenheter: L´nT,w + CI,50-2500 ≤ 56 dB

I tillägg till minimikrav i byggreglerna så kan också olika ljudklasser frivilligt väljas enligt den 
svenska standarden SS 25267:  

Högsta akustiska prestanda  
Ofta målsättning i samband med nyproduktion  

Minimikrav i BBR  

Kan användas i särskilda fall i vid 
ombyggnationer när minimikraven inte kan 
uppfyllas   

2.5.2 Ljudisolering vid låga frekvenser  

Luftburet 
ljud  

DnT,w+ C50-3150 

Stegljud 
L´nT,w + CI,50-

2500

Klass A ≥ 60 ≤ 48 dB 
Klass B ≥ 56 ≤ 52 dB 
Boverkets 
byggregler ≥ 52 ≤ 56 dB 

Klass D ≥ 48 ≤ 62 dB 
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Det faktum att ljudisolering beaktas 
från 50 Hz kräver nya angreppssätt 
när träkonstruktioner skall 
projekteras. Vanliga åtgärder för att 
förbättra ljudisoleringen, såsom ett 
nedpendlat undertak eller helt 
frikopplat installationsutrymme, 
behöver inte nödvändigtvis 
innebära bättre ljudisolering vid 
låga frekvenser utan kan i olyckliga 
fall minska den övergripande nivån 
på ljudisoleringen hos ett 
byggelement. Orsaken till detta är 
resonansen mellan den lastbärande 
stommen och de adderade lagren, 
som ofta kan hamna inom området 
mellan 50Hz och 100Hz och 
därmed leder till ökad 
ljudtransmission i det 
frekvensområdet. 

Bilden till höger visar en 
jämförelse avseende 
stegljudsnivåer från två olika bjälklag med KL-trä som bärande element 1 med synligt trä på 
undersidan (röd linje) och 2 med ett nedpendlat undertak (blå linje). Medan det 
 nedpendlade  undertaket  bidrar till förbättringar i medel- och höga frekvenser, så 
uppvisar det en försämring i låga frekvenser. I detta fall så hjälper det nedpendlade 
 undertaket  till  att reducera stegljudsnivåerna Ln,w med 5dB (41  36 
dB) men när man också beaktar spektrumanpassningstermen från 

50Hz, så försämras värdet Ln,w + CI50-2500 med 3 dB från 47 dB to 50 dB. 

För att erhålla bättre resultat vid låga frekvenser, med täckta KL-trä konstruktioner, så kan 
nedpendlingsavståndet öka till 200mm eller också kan gipsskivor monteras dikt an KL-trä, utan 
nedpendling.  

3. Ljudisolering hos KL-trä komponenter
Följande sidor innehåller exempel på olika bjälklag, skiljeväggar samt utvändiga och invändiga väggar. 
Fler sammansatta konstruktioner redovisas i byggnadsfysikavsnittet i vår tekniska folder 
(https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194  ) eller i 
konstruktionskatalogen dataholz.com (www.dataholz.com/ ) eller i LIGNUM komponentkatalog 
(http://bauteilkatalog.lignum.ch/ ) 

https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194
https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194
https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194
https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194
https://issuu.com/storaenso/docs/01_technical_folder_-_stora_enso_bu/194
http://www.dataholz.com/
http://www.dataholz.com/
http://bauteilkatalog.lignum.ch/
http://bauteilkatalog.lignum.ch/
http://bauteilkatalog.lignum.ch/


  

 47  
  

3.1 Bjälklag  
Ljudisoleringen hos bjälklag kan förbättras antingen genom att öka massan eller genom att 
förbättra den mekaniska isoleringen av byggnadskomponenter. I praktiken innebär detta att 
man kan installera ett övergolv I betong eller avjämningsmassa (5–7 cm avjämningsmassa; 
notera: kantisoleringsremsan skall inte klippas av förrän golvet är lagt) på en mjuk 
stegljudsisoleringsmatta (s′ ≤ 10) med fyllning under för att tillföra ytterligare massa. I de fall 
när det inte finns något nedpendlat undertak, så måste tjockleken på fyllningen ökas till ca 10 
cm och, beroende på dess höga ljuddämpande förmåga, så bör den vara obunden (lös lagd). 
Användande av lös fyllning eller extremt mjuk stegljudsmatta bör diskuteras med leverantören 
av avjämningsmassan, i förväg.  

Som ett alternativ till lös fyllning, så kan elastiskt sammankopplad fyllning användas. Detta 
görs med ett bindemedel av latex och därigenom behålls den dämpande effekten. Vad gäller 
ljudisolering, så är undertak mest effektiva när de är mekanisk isolerade (monterade på 
fjäderhängare eller elastiska byglar) från KL-trä. Hålrum bör vara försedda med dämpande 
mineralullsisolering för att minimera kavitetsresonanser [2].  

  
Bjälklag 1 (tjocklek 340 mm)  

70 mm avjämningsmassa (2200 kg/m³)  
0.2 mm PE membran  

30 mm mjuk stegljudsisolering (s′ < 10 MN/m³)  

100 mm fyllning, grus (elastiskt sammanfogad eller löst lagd)  

140 mm KL trä från 
Stora Enso     
Rw (C;Ctr) = 63 (–2;–5) dB  C50-3150 = -3 dB  

Ln,w(Cl) = 43 (–3) dB  Cl50-2500 = 2 dB  

    
Bjälklag 2 (tjocklek 375 mm)    

    
70 mm avjämningsmassa (2200 kg/m³)  

0.2 mm PE membran  
30 mm mjuk stegljudsisolering (s′ < 10 MN/m³)  

50 mm  fyllning, grus (löst lagd)  
140 mm KL trä från Stora Enso  

70 mm  nedpendling; 60 mm mineralull  
15 mm gipsskiva  

  
Rw (C;Ctr) = 63 (–2;–6) dB  C50-3150 = -3 dB  
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8 

mm PVC golv  
160 mm KL trä från Stora Enso  

100 mm Fjädrande nedpendling; med mineralull  

12.5 mm gipsskiva  

12.5 mm gipsskiva  

  
  

Rw (C;Ctr): 65 (–2;–7) dB C50-3150 = -4dB  
   Ln,w (CI): 49 (0) dB Cl50-2500 = 5 dB  
  
    
3.2 Väggkonstruktioner  
Medan ljudisoleringen av enkelskikts byggdelar bestäms av dess ytvikt samt dess böjstyvhet, 
så kan högre ljudisolering åstadkommas med mindre massa om man utnyttjar fler lager i 
konstruktionen. Resonansfrekvensen kan sänkas genom att öka avståndet mellan olika lager, 
öka massan av individuella lager och säkerställa att väggpanelerna är monterade med så 
flexibla kopplingar som möjligt mot lastbärande väggar. För att undvika kavitetsresonanser, så 
skall utrymmet innanför de yttre panelerna fyllas med ljudabsorberande material.  

  
3.2.1 Skiljeväggar  
Detaljerad information vad gäller anslutningar kan erhållas efter förfrågan.  

  

12.5 mm 
gipsskiva  

50 mm fristående beklädnad med hålrum fyllt med 50 mm 
mineralull  

100 mm KL trä från Stora Enso 40 mm 
mineralull  

100 mm KL trä från Stora Enso  

50 mm fristående beklädnad 
med hålrum fyllt med 50 mm 

mineralull  
12.5 mm gipsskiva  

12.5 mm gipsskiva  

  
Bjälklag 3 (tjocklek 293 mm )  

Ln,w(Cl) = 46 (1) dB  Cl50-2500 = 9 
dB  
  
  
  

Skiljevägg 1  
(tjocklek 390 mm)  

     

   12.5 mm  gipsskiva  

  C50-3150 = -9 
dB  
  
  

Skiljevägg 2   
(tjocklek 270 mm)  
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DnT,w (C;Ctr): 67 (–1;–4) dB  

   12.5 mm gipsskiva värderad med avseende på 
ljud  

   12.5 mm gipsskiva värderad med avseende på 
ljud   

   65 mm Fristående stomme på 15 mm avstånd från 
KL-trä  

  
  med 50mm 
mineral fibrer i 
kaviteten  

   90 mm KL-trä från Stora Enso  
  65 mm Fristående stomme på 15 mm avstånd från KL-trä  
  med 50mm mineral fibrer i kaviteten  

   12.5 mm gipsskiva värderad med avseende på 
ljud   

   12.5 mm gipsskiva värderad med avseende på 
ljud   

    
   DnT,w (C;Ctr): 67 (–2;–7) dB*  

12.5 mm gipsskiva  

100 mm KL-trä från Stora Enso  

60-80 mm Mineralull   

100 mm KL-trä från Stora Enso  

12.5 mm gipsskiva  

   
R′ w (C;Ctr): 58 (–1;–6) dB*  

C50-3150 = -2 dB*  

  
* lägsta värde baserat på sex fältmätningar  

  
  

   C50-3150 = -11 dB*  
  
* lägsta värde baserat på fyra fältmätningar   
  

Skiljevägg 3  
(tjocklek 305 mm)  
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3.2.2 Ytterväggar  
  

Yttervägg 1  
  
   
20 mm 

 träfasad  

 30 mm  träreglar (30/50)  
 < 1 mm  ånggenomträngligt membran  
 15 mm  gipsskiva  
 200 mm  massiva träreglar (200/60, c/c= 62,5cm), och fyllning med   
   a.: hampa-fiber isolering  
   b.: träfiber isolering  
 > 90 mm  KL-trä från Stora Enso  

70 mm  Träreglar (60/60), monterade på eftergivliga hållare  
luftutrymmet är fyllt med 50mm mineralull 12,5 mm  gipsskiva    

    
   a.: Rw (C;Ctr): 51 (–2;–7) dB (med hampa-fiber isolering)  

  
b.: Rw (C;Ctr): 53 (–2;–8) dB (träfiber isolering)  

  
  
  

Yttervägg 2   
  
   
20 mm 

 träfasad  

 30 mm  träreglar (30/50)  
 < 1 mm  ånggenomträngligt membran  
 15 mm  gipsskiva  

200 mm  massiv träreglar (200/60, c/c= 62,5cm), och fyllning med   hampa-fiber isolering   
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 > 90 mm  KL-trä från Stora Enso  
60 mm  träreglar (60/60),  luftutrymmet är fyllt med 50mm mineralull  

 12,5 mm  gipsskiva  
    
Rw (C;Ctr): 46 (–2;–5) dB  

    
  

      
Yttervägg 3   
  

     
 5 mm  Mineralputs  
 12.5 mm  cementbunden lättvikts betongskiva  
 30 mm  öppen regling  
 < 1 mm  ånggenomträngligt membran  
200 mm  träbaserad balk,   med 
200 mm träfiberisolering  

 > 80 mm  KL-trä från Stora Enso  
    

  
Rw (C;Ctr): 43 (–2;–7) dB  

  
  

  
  

  
    
3.2.3 invändiga väggar  
Även om det inte finns några specifika krav på ljudisolering mellan rum inom en lägenhet (om 
det inte är ljudklass B och A), så bör ljudisoleringen fortfarande finnas med i beaktande när 
byggnader projekteras för att klara rimlig nivå för ljudisolering. Förbättringar av ljudisolering 
hos innerväggar, exempelvis genom att montera en panel utanför KL-trä, bör göras i bullriga 
miljöer eftersom det kan hjälpa att reducera ljudtransmissionen till KL-trä strukturen och 
därmed minska flankerande ljud.  

Ljudisoleringen av en 100 mm tjock KL-trä vägg med olika typer av täckskikt testades i en 
serie mätningar i laboratoriet för byggnadsfysik i Graz tekniska universitet.  

  
  
KL-trä utan täckskikt  Med fjädrande infästning    
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100 mm KL-trä från Stora Enso 100 mm KL-trä från Stora 
Enso  
 27 mm fjädrande infästning   

 12.5 mm brandskyddande gipsskiva  

Rw (C;Ctr): 34 (–1;–3) dB   
C50-3150:  -1 dB   

Rw (C;Ctr): 48 (–5;–12) dB  
C50-3150:  -5 dB   

  
   

  
Brand skyddande gipsskiva på en sida   Fjädrande fasten  

       
100 mm KL-trä från Stora Enso 100 mm KL-trä från Stora 
Enso  
12.5 mm brandskyddande gipsskiva 3 mm förseglingstejp   

50 mm fjädrande fästen+träreglar   med ett mellanliggande 
lager  

Rw (C;Ctr): 37 (–1;–3) dB  av mineralull  
C50-3150:  -1 dB 12.5 mm brandskyddande gipsskiva  

     
Rw (C;Ctr): 51 (–2;–

8) dB  
C50-3150:  -4 dB   

       
KL-trä från Stora Enso 100 mm 2.5 mm brandskyddande gipsskiva 100 mm 

KL-trä från Stora Enso 50 mm träreglar med ett mellan- 
12.5 mm brandskyddande gipsskiva  liggande lager av mineralull  
12.5 mm brandskyddande gipsskiva    

Rw (C;Ctr): 37 (–1;–3) dB   
C50-3150:  -1 dB Rw (C;Ctr): 45 (–1;–5) dB  

C50-3150:  -2 dB  

    
  
  
  
    

    
  

Brandskyddande gipsskiva på båda sidor  Träreglar  
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4. Ljudtransmission i byggnader  
  
I tillägg till direkt ljudtransmission genom skiljekonstruktionen, så förekommer många andra 
transmissionsvägar, som varierar med konstruktionen, och dessa kallas alla flankerande 
transmissionsvägar.  

  
Eftersom ljudkrav i olika länder omfattar alla transmissionsvägar, direkttransmission såväl som 
flanktransmission, så måste detta beaktas vid dimensionering. Således är det viktigt att tänka på att ju 
bättre ljudisolering hos byggnadselementet desto mer påtaglig blir flanktransmissionen när man 
bedömer helheten. Flanktransmission kan minskas antingen genom att isolera de olika byggdelarna 
(t.ex. med elastomerer) och/eller genom att montera fjädrande beklädnader, s.k. strålningsminskande 
beklädnad.  

Principer för planering relaterat till krav för elastiska mellanlägg har publicerats av ”Holzforschung 
Austria”, se [2]. Delar av detta beskrivs i annex till detta dokument.  

  
  
  

Ljudtransmissionsvägar mellan två rum  

  
F …. flanktransmission (indirekt) D  …. 
direkt transmission  

f  …. Flankerande utstrålning (indirekt) d  …. 
direkt utstrålning  

  
  
I princip så kan ljudisoleringen verifieras via matematiska modeller baserat på beräkningsmetoden i EN 
12354, eller genom jämförande mätningar, som basera på mätningar i fält. Trots aktiv forskning och 
vissa tidiga publikationer, så finns ännu inte tillräckligt korrekta värden för nya produkter, KL-trä, för 
att möjliggöra beräkningar i enlighet med EN 12354. Förenklade angreppssätt för ljudtransmission i 
KL-trä konstruktioner kan exempelvis hittas i publikationer från ”Informationsdienst Holz” [3] eller 
”Holzforschung Austria” [4].  

Under tiden, så kan många väl dokumenterade fältmätningar tillhandahållas mot förfrågan och dessa 
kan också refereras till för verifiering.  
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9.1 Annex A: Jämförelser av minimikrav i 35 europeiska länder [1] 

Luftljud (status Juni 2013) Flerbostadshus Radhus 
Land Mått Krav [dB] Krav [dB] 

Österrike DnT,w ≥ 55 
Belgien DnT,w ≥ 54 

Bulgarien R′ w ≥ 53 
Kroatien R′ w ≥ 52 ≥ 52 
Cypern N/A N/A N/A 

Tjeckien R′ w ≥ 53 ≥ 57 
Danmark R′ w ≥ 55 

England & Wales DnT,w + Ctr ≥ 45 
Estland R′ w ≥ 55 
Finland R′ w ≥ 55 

Frankrike DnT,w + C ≥ 53 
Tyskland R′ w ≥ 53 
Grekland R′ w ≥ 50 
Ungern R′ w + C ≥ 51 
Island R′ w ≥ 55 
Irland DnT,w ≥ 53 
Italien R′ w ≥ 50 
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Lettland  R′ w  ≥ 54    
Litauen  DnT,w or R′ w  ≥ 55  ≥ 55  

Luxemburg  N/A  N/A  N/A  
Makedonien FYR  N/A  N/A  N/A  

Malta  N/A  N/A  N/A  
Holland  R′ w + C  ≥ 52  ≥ 52  
Norge  R′ w  ≥ 55  

 

Polen  R′ w + C  ≥ 50  
Portugal  DnT,w  ≥ 50  

Rumänien  R′ w  ≥ 51  
Skottland  DnT,w  ≥ 56  
Serbien  R′ w  ≥ 52  

Slovakien  R′ w or DnT,w  ≥ 53  
Slovenien  R′ w  ≥ 52  
Spanien  DnT,A ≈ DnT,w + C  ≥ 50  ≥ 50  
Sverige  DnT,w + C50-3150  ≥ 52  ≥ 52  
Schweiz  DnT,w + C  ≥ 52  ≥ 55  
Turkiet  N/A  N/A  N/A  

  
  
    

Stegljud (status Juni 2013)  Flerbostadshus  Radhus  
Land  Mått  Krav [dB]  Krav [dB]  

Österrike  L′ nT,w  
 

≤ 48  

 
Belgien  L′ nT,w  

 
≤ 58  

Bulgarien  L′ n,w  
 

≤ 53  

Kroatien  L′ w  
 

≤ 68  ≤ 68  

Cypern  N/A  
 

N/A  N/A  

Tjeckien  L′ n,w  
 

≤ 55  

Danmark  L′ n,w  
 

≤ 53  
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England & Wales  L′ nT,w  
 

≤ 62  

 

Estland  L′ n,w  
 

≤ 53  

Finland  L′ n,w  
 

≤ 53  

Frankrike  L′ nT,w  
 

≤ 58  

Tyskland  L′ n,w  
 

≤ 53  

Grekland  L′ n,w  
 

≤ 60  

Ungern  L′ n,w  
 

≤ 55  

Island  L′ n,w  
 

≤ 53  

Irland  L′ nT,w  
 

≤ 62  

Italien  L′ n,w  
 

≤ 63  

Lettland  L′ n,w  
 

≤ 54  

Litauen  L′ n,w  
 

≤ 53  ≤ 53  

Luxemburg  N/A  
 

N/A  N/A  

Makedonien FYR  N/A  
 

N/A  N/A  

Malta  N/A  
 

N/A  N/A  

Holland  L′ nT,w + CI  
 

≤ 54  

  

Norge  L′ n,w  
 

≤ 53  

Polen  L′ n,w  
 

≤ 58  

Portugal  L′ nT,w  
 

≤ 60  

Rumänien  L′ n,w  
 

≤ 59  

Skottland  L′ nT,w  
 

≤ 56  

Serbien  L′ n,w  
 

≤ 68  

Slovakien  L′ n,w or L′ nT,w  
 

≤ 55  

Slovenien  L′ n,w  
 

≤ 58  
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Spanien  L′ nT,w  
 

≤ 65  

Sverige  
L′ nT,w + 

CI,502500  
 

≤ 56  ≤ 56  

Schweiz  L′ nT,w + CI  
 

≤ 53  ≤ 50  

Turkiet  N/A  
 

N/A  N/A  
  
    

9.2 Annex B: Projekterings principer relaterat till krav för elastiska 
mellanlägg [2]  

  

Inga elastiska mellanlägg krävs i de fall det 
finns nedpendlat undertak och mekaniskt isolerade 

beklädnader på väggar.  
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Elastiska mellanlägg krävs över och under 
CLT om det inte finns mekaniskt frikopplad 

beklädnad på väggarna.  

  
  
  
    

  

Elastiska mellanlägg krävs ovanför CLT i 
de fall när KL-trä är exponerad på 

undersidan (utan  
nedpendlat undertak) och mekaniskt isolerad 

beklädnad på väggarna.  

       
  

Elastiska mellanlägg krävs ovanför CLT i de 
fall när KL-trä är exponerad på undersidan (utan  
nedpendlat undertak) och utan mekaniskt isolerad 

beklädnad på väggarna.  
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Mekaniskt isolerad beklädnad, nedpendlat 
undertak och elastiska mellanlägg över och  
under CLT bjälklag krävs alltid på kontinuerliga 

tak över olika delar av byggnaden.  
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Bilaga 2: Redovisar utsläppen från arbetsmaskiner mellan 1990-2017. 
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Bilaga 3: Intervju med platschef i GBJ (George Nisan) 
 
Vi typ haft lite problem när det kommer till ljudisolering för tidigare har man haft lite problem 
med ljud ljudkrav. Det har hörts väldigt mycket och så där eller inte väldigt mycket men det ha 
hört genom de olika våningsplanen etc. nu har man i alla fall förbättrat den begränsningen. En 
anledning till varför var jag också intresserad av att ni skulle skriva examensarbete var att ni 
kanske ta en bättre lösning som man kan applicera i kommande projekt. Då vi är ett bolag som 
gärna bygger med trä. 

   

Fråga: Undersöker ni nya ljudisoleringsmaterial, eller är det makadam som gäller? 

Svar: Ja, vi har en lösning som funkar som uppfyller de kraven som behövs däremot jag tror 
inte att det finns någon som undersöker de nya isoleringsmaterial, klart att det kan på sätt och 
vis förbättras när det kommer till alla möjliga krav som ska uppfyllas då.  

 

Fråga: Kan du beskriva processen för makadamanvändning från det kommer till byggplatsen 
till den är i bjälklaget? 

Svar: Den levereras från leverantör i stora säckar även kallas för bigbags, de läggs på plats och 
därefter så fördelas de till olika lägenheterna i stora påsar. En stor fördel är att man ska få 
stabilitet i bjälklaget och det är väldigt enkla att applicera ut över hela lägenheten 

 

Fråga: Ser någon skillnad när det kommer till sand i den här processen? 

Svar: Nej, jag skulle nog välja säga sand är nog likadant, det också kommer i stora säckar och 
en fördel att ha det i säckar är att det inte stör yrkesarbetarna när de jobbar så det är inte i vägen. 
Man vill hellre gå på en plan och hård yta än att gå i sand och makadam. Så det är en annan 
anledning till varför det inte lägger på plats direkt.  

 

Fråga: Vanligaste spridning metoden i företaget?  

Svar: Det vanligaste för oss är att vi lyfter de efter varje bjälklag sen vet jag inte hur andra 
bolag gör men det är inte många bolag som bygger i trä. För vår del vi lyfter de i stora påsar. 

 

Fråga: Ser du några för- och nackdelar med att lyfta och så, fördelar kanske att de inte är i 
vägen som du sa tidigare.  

Svar: Fördelar som tidigare nämn att man ha det på plats i närheten i varje våningsplan, de är 
inte i vägen på samma sätt som när man ha det i påsar. En nackdel är att de är i vägen också 
man har massvis med påsar om man inte tänker genom placeringen noggrant så man ska ha de 
på ställen där man inte arbetar. Tid kan vara en nackdel också när det kommer till bigbags att 
man måste ha de på bjälklaget innan nästa bjälklag kommer upp. 
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Fråga: Om det jämförs med sand i produktionsskedet, det var inga skillnader sa det? 

Svar: Det är en likadan process, nu har vi inte använts så mycket sand i våra konstruktionen 
men kan det vara fördel att blåsa upp det, man vill att bjälklagen ska vara tungt när och man 
jobbar där så det är stabilt.  

 

Fråga: Kan något av moment förbättras med avseende av miljön? 

Svar: Det finns alltid saker som kan förbättras, att man tar hänsyn till leverantörer som är mer 
lokalt eller som kan levererar materialet snabbt och smidigt så att inte man beställer från andra 
sidan av Sverige.  

Fråga: Om skulle använt sand istället av makadam, kan det vara miljövänligare i 
byggproduktionskede? 

Svar: Om man ta hänsyn till hur de olika materialen framställs så klart man kan ta ett val nu i 
ett miljömässigt perspektiv, det som jag har sagt att alla material framställs på olika sätt och 
tyvärr så ekonomiska aspekter har väldigt betydliga krav i våra material.  
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Bilaga 4: Intervju med projektledare i GBJ (Thomas Flor) 
 
Vi kommer att ta upp frågor ångande träbyggnader och träbjälklag eftersom vi behöver information 
om ljudisoleringsmaterial i era bjälklag. 
 
Fråga: Vilka isoleringsmaterial används i era träbjälklag i dagsläget? 
Svar: Det är ju makadam i 10 mm.  
 
Fråga: Undersöks nya isoleringsmaterial just nu? 
Svar: Det tas nya lösningar med tidensgång, vi hade sten först sen markskiva på 50 mm. Sen blev 
markskivor förbjudna därefter gick vi till stegsljudsmatta, det är en slags matta och man spacklar på 
den därefter.  
 
Fråga: Hur behandlas makadam från det kommer till byggarbetsplatsen tills det ligger i bjälklaget? 
Svar: Makadam kommer till arbetsplatsen i säckar. Det är tvättad makadam som kommer i säckar. 
Sen lyfter man upp de säckarna till vissa våningar inte på alla för att få tyngden i huset. Sen öppnar 
man de har säckarna och dela de i våningarna. I de övriga våningar så blåser man makadamen med en 
lastbil. Då kommer det med säckar så fyller man i lastbil så är det en maskin som blåser upp det.  
 
Fråga: Vilka är de mest vanliga spridningsmetoderna? (blåsning etc.) 
Svar: Det börjas med att dela det i vissa våningar sen blåsa de i de övriga.  

 
Fråga: Finns det för- och nackdelar med metoderna som används idag?  
Svar: Nackdel med de säckarna att de blir mycket andra arbete det vill säga avfallshantering. Fördelen 
med blåsning att det är mycket enklare och snabbare men däremot behövs säckarna för att ge tyngd till 
huset så att det står kvar under byggtiden. Ur ett miljöperspektiv det går jämt ut det blir säckar som 
måste tas hand om.  
 
Fråga: Om sand jämförs med makadam under byggproduktionsskedet, finns det stora skillnader på 
hantering som kan ha större påverkan på miljön? 
Svar: Sand är mer känslig för fukt, den håller fukten mycket bättre än av stenen gör. Det är en del luft 
i stenen och det är lättare att torka ur om det kommer nån fukt i under processen. Och makadam är 
mycket enklare att hantera för san måste vara väldigt torr och det kommer damm.  
 
Jag tror inte att du kan blåsa sand eftersom det kommer att damma för mycket. Säckar är mer 
användbara i så fall.  
 
Fråga: Kan något av momenten förbättras med avseende på miljö?  
Svar: Det är inget jag funderar på just nu i alla fall. Det finns säkert möjligheter för det.  
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Produkt
Tekniska data:

Produktinnehåll: Marknadsområde:

Material
Berg Livslängd:

Inga förpackningsmaterial används

I tabellen nedan beskrivs normalt produktsortiment och användningsområde för olika fraktioner.
Miljöprestanda är uppdelat efter hur många krossteg som krävs vid tillverkningen. Antalet steg ger olika miljöprestanda.

Sortering/fraktion Användning Antal krossteg (normalt)
0 - 200 Förstärkningslager för vägbyggnation och infrastruktur 1
0 - 150 Förstärkningslager för vägbyggnation och infrastruktur 1
0 - 16 Slitlager (ytskikt på grusvägar och uppjustering under asfalt i syfte att 2

 jämna ut ytor)
0 - 32 Bärlager (hårdgörning och justering av garageuppfarter, gång- och körbanor, 2

underlag för plattsättning mm)
0 - 63 Förstärkningslager (underlag för ex. skogsbilvägar) 2
0 - 90 Förstärkningslager (underlag för ex. skogsbilvägar) 2
16 - 32 Material för större husgrunder och dränering samt kring trummor och brunnar 2
32 - 64 Järnvägsmakadam 2
0 - 4, 4 - 8, 8 - 11, Material för tillverkning av asfalt, men även t.ex. gårdsgrus, dränering kring 3
11 - 16, 16 - 22 husgrunder och andra byggnader. 0/4 kan också användas för plattsättning,

gångbanor, skyddsfyllnad runt elkablar och rör samt jordförbättring mm.
8 - 16 Material för tillverkning av betong, men även t.ex. 3

gårdsgrus, som dränering kring husgrunder och
andra byggnader.   

Finputsad makadam Specialbeläggningar 4

100

Produktbeskrivning:

Bergkross innehåller inga tillsatser.

1000

Sverige
kg/ton

Samma som byggnadsverkets livslängd.

%

Bergkross omfattar produkter av berg, krossade i stationära 
eller mobila krossanläggningar. Produkterna krossas från det 
sprängda råberget till fraktioner av olika storlekar. Hur många 
krossteg som krävs beror på vilken storlek som önskas (se 
tabellen nedan).

Densiteten för fast berg är mellan 2,5 till 3 ton/m3, där ett värde 
på 2,75 ton/m3 har används i beräkningar om specifika 
uppgifter saknas. Sprängt berg (råberg) har en densitet på ca 
1,6-1,7 ton per m3, krossat berg ligger på ca 1,4-1,7 ton per m3

beroende på fraktion.
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LCA: Beräkningsregler
Deklarerat enhet: Systemgränser:

Datakvalitet: Cut off-kriterier:

Allokering: Variation: 

Miljöindikatorer: 

Fördelning av miljöbelastning från bergkrossningen är gjorda i 
enlighet med EN 15804 och baserat på fysiska samband. Vid 
krossningen har resursanvändningen fördelats per krossteg 
oavsett om det är steg nr 1, 2, 3 eller 4. Beräkningen omfattar 
bara de anläggningar som krossar berg och inte samtidigt 
hanteras grus, för att på så sätt undvika felkällor (p.g.a. av osäker 
fördelning av energianvändningen mellan grus och bergkross).

1 ton bergkross av olika fraktioner. Miljöprestanda är uppdelat 
på antalet steg som krävs för en viss fraktion enligt tabellen på 
sid 2.

Den bakomliggande inventeringen baseras på uppgfter för 2014 
och är representativ även för produktionen 2015-16. Dessa 
uppgifter avser resursanvändning från brytning av berg, vidare 
transport för krossning och sortering av de olika fraktionerna, samt 
exempel på transport till kund.  Uppströms miljödata baseras på 
generisk data från Gabi 2016 och ecoinvent 3.3. Då 
användningen av biobränslen förväntas öka så kommer  bidraget 
till klimatpåverkan att minska framöver.

Inventeringen omfattar allt från brytning av berg till 
krossning till olika produkter. Ett exempel på transport till 
en byggarbetsplats redovisas även för att ge förståelse 
av dess betydelse.

I EPD Norge finns ett krav på att variationen i en 
produktgrupp får vara max +/-10%. EPD är därför 
uppdelad på ett antal krossteg, se tabell på sid 2.

Variationen i krossteget mellan de olika anläggningarna 
är ganska stora, dvs -40/+60% av den toatala 
energianvändningen i detta steg (förutsatt att det är 35% 
verkningsgrad för att producera el lokalt). Denna 
variation påverkar den totala primärenergin för 
krossning i 1, 2, 3 och 4 steg med; +15/-10, +24/-16, 
+30/-20, +34/-23%.

Alla viktige råmaterial och processer är inkluderade, dvs 
dataluckorna är mindre än 1 %. Vissa krossverk 
använder helt eller delvis restberg från byggproduktion 
(ex. tunnelberg) och kan därmed ses som en resurs 
utan miljöryggsäck. I inventeringen har trots detta all 
bergråvara betraktas som primär, dvs all bergråvara 
belastas med brytning och interna transporter till 
krossverket. På så sätt är de data som redovisas här 
konservativa.

Vid beräkning av miljöpåverkan har karakteriserings-
faktorer enligt EN 15804 används som de implementerats 
av Thinkstep. Detta innebär att fler faktorer används än 
vad som standarden kräver, varför resultet här är 
konservativt.
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LCA: Scenarier och annan teknisk information

Transport

Exempel på transport från produktionsort till byggarbetsplats:

Lastbil

LCA: Resultat

LCA-resultatet ges per ton bergkross som har producerats genom 1, 2, 3 eller 4 krossteg enligt tabellen på sid 2.

Systemgränser (X = inkluderad, MID = modul inte deklarerad, MIR = modul inte relevant)

Miljöpåverkan
1 krossteg 2 krossteg 3 krossteg 4 krossteg

* I Gabidatabsen seprareras kväveoxider (NOx) i NO och NO2. Enligt den marginalbaserade metod som används enligt EN 15804 för att beskriva marknära 
ozon så bidrar NO negativt till bildnadet av marknära ozon, vilket är korrekt i en starkt förorenad luftmiljö. Hade samma marginalbetraktelse gjorts med
samma metod vid en lågt förorenad bakgrundshalt, så hade även NO bidragit till marknära ozon. Andra metoder som bättre beskriver  marknära ozon finns.

Resursanvändning
1 krossteg 2 krossteg 3 krossteg 4 krossteg

9,1
0
0

RPEE Förnybar primärenergi använd som energibärare; RPEM Förnybar primärenergi använd som råmaterial; TPE Total förbrukning av 
förnybar primärenergi; NRPE Icke förnybar primärenergi använd som energibärare; NRPM Icke förnybar primärenergi använd som råmaterial; 
TRPE Total användning av icke förnybar primärenergi; SM Användning av sekundära material; RSF Användning av förnybart sekundärt bränsle; 
NRSF Användning av icke förnybart sekundärt bränsle; W Nettoanvändning av sötvatten.

0
0,2

0
37,6
9,5
0

6,0

0
7,9
32,8

0
32,8

0
0
0

7,6

6,4
0

6,4
28,1

0
28,1

0
0
0

0

MJ
MJ
MJ
MJ

3,76E+012,34E+01

3,54E-02AP

7,9
RPEM
TPE
NRPE

Enhet per ton

RPEE

kg SO2 -ekv

Parameter A1-A3

3,28E+01

A1-A3

4,8

3,00E-02
2,41E-02
5,22E-06
2,81E+01

GWP

EP

D
rif

te
ns

 
va
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ni

ng

U
nd
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ll

X

A5

1,46E-11
kg CO2 -ekv
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t
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l

Ko
ns
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ns

- o
ch

 
in
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MID

B6

MIDMID MID

B2 B4

ADPM

Tr
an
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t

5,62E-06
2,56E-02

Parameter

Utanför 
system-

gränserna

MIDMID

D
em

on
te

rin
g

C3

MID

U
tb

yt
e

Slutskede

B5 C1

R
en

ov
er

in
g

MID

kg CFC11-ekv
1,99E+00

X MID

2,32E+00
5,01E-08
5,42E-03

X

MJ

0

kg PO4
3--ekv

kg Sb-ekv

NRSF

GWP Global uppvärmningspotential; ODP Potential för nedbryting av stratosfäriskt ozon; POCP Potential för fotokemiskt ozonbildande; AP 
Försurningspotential för land och vatten; EP Övergödningspotential; ADPM Abiotisk uttömningspotential för icke-fossila resurser; ADPE Abiotisk 
uttömningspotential för fossila resurser

A1-A3

9,5

MJ
5,42E-06

3,40E-03

NRPM

0
4,8
23,4

A1-A3

ADPE
5,02E-06

5,25E-08

Användningsskedet

D
rif
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en
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A1-A3A1-A3

3,27E-022,73E-02

5,49E-08
6,20E-03

2,99E+00

R
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at
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n

A1-A3Enhet per ton

B7

kg C2H4 -ekv

B3

4,77E-08

MID

1,39E-02

An
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ni
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A3 A4

A4

A4

2,12E-07
4,39E+01

-4,74E-03

2,5

Byggprocess-
skedet

Typ
Ti

llv
er

kn
in

g

Produktfas

Kapacitetsutnyttjande inkl. retur Fordonstyp Distans km
52 % Lastbil 35

km

Bränsle l/tkm Värde (l/t)
0,031 1,1

MID

3,19E+00

5,03E-03

2,66E+00

2,49E-022,34E-02

A1

X

Nedan ges ett exempel på transportens miljöpåverkan baserat på ett avstånd på 35 km från kross till byggarbetsplatsen.
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an
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t

A1-A3

POCP* 5,81E-03

A2 D

35

0

23,4MJ
kg
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0
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5/7 NEPD-1257-403-SE Bergkrossprodukter, Skanska



Avfall
1 krossteg 2 krossteg 3 krossteg 4 krossteg

Utflöde
1 krossteg 2 krossteg 3 krossteg 4 krossteg

Norska tilläggskrav

Utsläpp av klimatpåverkande gaser från elanvändning i produktionsfasen 

Farliga ämnen

Inomhusklimat

Produkten uppfyller kraven för lågt emitterande (M1) enligt EN15251:2007 appendix E.

Klimatdeklaration

Klimatdeklaration är inte utarbetad för produkten.

0
0
0
0

2,02E-06
A1-A3

Enhet per ton

kg
kg

A1-A3 A1-A3

NHW
2,36E-06

3,33E-06
3,33E-06

A4

3,33E-06
2,02E-06

CR

Produkten innehåller inga ämnen från REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan. Produkten kan klassificeras som 
farligt avfall (enligt Avfallsforskiften, Vedlegg III), se tabell under Specifika norska krav.

Parameter

Produkten innehåller inga ämnen från REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan

CR-komponenter till återanvändning, MR Material till återvinning, MER Material till energiåtervinning, EEE Exporterad el; ETE Exporterad 
termisk energi

kg 1,35E-06
kg

Gabi 2016
Mängd Enhet

1,68E-06
1,68E-06

CO2-ekv/kWh

Produkten innehåller ämnen från REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan, se tabell under Specifika norska 
krav.

0

RW
1,35E-06

2,02E-06
2,36E-06

EEE

40
Datakälla

Produktetinnehåller ämnen i mängder under 0,1 vikt-% från REACH Kandidatlista

Enhet per ton A1-A3

kg
Parameter

1,35E-06HW 1,68E-06

ETE
0

0
0

0

00
0 0

0

0

0

MR
MER kg

MJ
MJ

00

0
0
0

0
0

A1-A3A1-A3

0

A4

HW Farligt avfall; NHW Icke farligt avfall; RW Radioaktivt avfall

National produktionsmix från import, lågspänning (produktion av överföringslinjer, som tillägg till direkta emissionsförluster i nätet) av 
använd el för produktionsprocessen (A3).

A1-A3A1-A3

0

2,36E-06
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Årsta, Åserum, Ödsberget, Önnestad, Össjö, Överdal, Överhörnäs

7/7 NEPD-1257-403-SE Bergkrossprodukter, Skanska

mailto:post@epd-norge.no
http://www.epd-norge.no/
mailto:martin.erlandsson@ivl.se
http://www.ivl.se/

	Rapportmall (inkl Format) för examensarbete
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Mål och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Undersökningsstrategi
	2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
	2.3 Litteraturstudie
	2.4 Valda metoder för datainsamling
	2.4.1 Litteraturstudie
	2.4.2 Livscykelanalys
	2.4.3 Dokumentanalys
	2.4.4 Intervju

	2.5 Arbetsgång
	2.5.1 Livscykelanalys
	2.5.2 Dokumentanalys
	2.5.3 Intervju

	2.6 Trovärdighet

	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och område
	3.2 Bjälklag och ljudisoleringsmaterial
	3.2.1 KL-trä

	3.3 Livscykelanalys och miljöpåverkan
	3.3.1 Livscykelanalys
	Produktskedet
	Byggproduktionsskedet
	Slutskedet

	3.3.2 Miljöpåverkan
	Isoleringsmaterialen i produktskedet
	Isoleringsmaterialen i slutskedet


	3.4 Miljövänligare bjälklag
	3.4.1 Material

	3.5 Sammanfattning av valda teorier

	4 Empiri
	4.1 Livscykelanalys
	4.2 Dokumentanalys
	4.2.1 Sand
	Sand i produktskedet

	4.2.2 Makadam
	Makadam i produktskedet

	4.2.3 Sågspån
	4.2.4 Materialen i slutskedet

	4.3 Intervju
	4.4 Sammanfattning av insamlad empiri

	5 Analys och resultat
	5.1 Frågeställning 1
	5.1.1 Makadam i produktskedet
	5.1.2 Makadam i byggproduktionsskedet
	5.1.3 Makadam i slutskedet

	5.2 Frågeställning 2
	5.2.1 Sand i produktskedet
	5.2.2 Sand i byggproduktionsskedet
	5.2.3 Sand i slutskedet

	5.3 Frågeställning 3
	5.3.1 Sågspån i produktskedet
	5.3.2 Sågspån i byggproduktionsskedet
	5.3.3 Sågspån i slutskedet

	5.4 Koppling till målet

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Begränsningar
	6.4 Slutsatser och rekommendationer
	6.5 Förslag till vidare forskning

	7 Referenser
	8 Bilagor
	1. Inledning
	2. Beskrivning av ljudisoleringsegenskaper
	2.1 Mätning av ljudisolering
	2.2 Ljudisoleringsparametrar
	2.3 Entalsvärdering av mätta kurvor
	2.4 Spektrumanpassningstermer
	2.5 Entalsvärden och krav i europeiska länder
	2.5.1 Svenska krav
	2.5.2 Ljudisolering vid låga frekvenser


	3. Ljudisolering hos KL-trä komponenter
	3.1 Bjälklag
	3.2 Väggkonstruktioner
	3.2.1 Skiljeväggar
	3.2.2 Ytterväggar
	3.2.3 invändiga väggar


	4. Ljudtransmission i byggnader
	9 Litteraturförteckning
	9.1 Annex A: Jämförelser av minimikrav i 35 europeiska länder [1]
	9.2 Annex B: Projekterings principer relaterat till krav för elastiska mellanlägg [2]


	NEPD-1257-403_Crushed-Stone-Bergkrossprodukter_1_1



