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Sammanfattning 
Älvstranden Utveckling AB har fått i uppdrag av Göteborg stad att utveckla området 
Lindholmshamnen på Lindholmen till attraktiv stadsmiljö med målet att 
Lindholmshamnen ska stärka Göteborg som föregångsstad inom hållbar utveckling. 

Ett konsortium har bildats med Peab, Skanska, HSB och Älvstranden Utveckling. Byggherrarna 
i konsortiet har åtagit sig att gemensamt omvandla Lindholmshamnen till en socialt, 
ekonomiskt och ekologisk hållbar stadsdel. Konsortiet har beslutat att uppfylla fördraget 
om att Lindholmshamnen ska stärka Göteborg som föregångstad inom hållbar utveckling 
inom ramen för följande inriktningar: 

Klimatet i fokus - påverkan och anpassning 

Livskraftigt och dynamiskt stadsliv 

Bekväm avfallshantering med klimatsmart citylogistik 

Lärandeprocesser för hållbarhetsarbetet 

Detta projekt knyter an till inriktningen ”Klimatet i fokus” och det övergripande målet 
med projektet har varit att använda förenklade Carbon Footprint-beräkningar för att ge 
underlag till de beslut som ska tas kopplat till utformning och design av 
Lindholmshamnen, i syfte att området ska kunna utformas med minimal klimatpåverkan.  

För att uppnå målet med att använda Carbon Footprint och samtidigt bidra till att 
uppfylla målsättningen som konsortiet haft om att arbeta med lärandeprocesser för 
hållbarhetsarbetet, har projektet delvis genomförts i form av en deltagandeprocess. I 
denna har konsortiets parter gemensamt diskuterat och beslutat om vilka delar som är 
viktiga att speciellt belysa och göra medvetna och strategiska val kring, samt vilka 
alternativ som är aktuella för dessa.  

Den viktigaste slutsatsen från den här studien är att det finns en stor potential att minska 
klimatpåverkan genom medvetna val. Bland annat kan man konstatera att det finns en 
stor potential till minskad klimatpåverkan från byggproduktionen genom att minska 
elanvändningen under byggfasen. Det finns också en stor potential till klimatbesparing 
genom att för markhöjningen välja fyllnadsmassor som inte har transporterats långväga. 
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Summary 
Älvstranden Utveckling AB have been commissioned by Gothenburg city to develop the 
area Lindholmshamnen into an attractive urban environment with the goal that 
Lindholmshamnen shall strengthen Gothenburg as a leading city when it comes to 
sustainable development. 

A consortium has been formed with Peab, Skanska, HSB and the Älvstranden Utveckling. 
The developers of the consortium have undertaken to jointly transform 
Lindholmshamnen to a socially, economically and ecologically sustainable area. The 
consortium has decided to comply with the Treaty about Lindholmshamnen stating that it 
should strengthen Gothenburg as a leading city in sustainable development, by focussing 
on the following areas: 

• The climate in focus - impacts and adaptation 

• A viable and dynamic city life 

• Convenient waste management with a climate smart city logistics 

• Learning processes for sustainability work 

This project is linked to the focus area "The climate in focus" and the overall goal of the 
project has been to use simplified carbon footprint calculations to provide a basis for the 
decisions regarding  the design of Lindholmshamnen, so that the area can be designed 
with a minimal carbon footprint. 

To achieve the goal of using simplified carbon footprint caclulations, and also 
contributing to the consortium’s objective to work with learning processes for 
sustainability work, the project has been carried out in part as a participatory process. In 
this process, the consortium partners have jointly discussed and decided on the aspects 
that are important to specifically highlight and make justified and strategic decisions 
about, and the options that are relevant for these aspects. 

The main conclusion from this study is that there is great potential to reduce the impact 
on global climate change through conscious choice. Among other things, it can be 
concluded that there is great potential for reducing the impact on climate change from the 
construction phase through by reduced use of electricity during. There is also a great 
potential for climate savings by choosing filling material that has not been transported 
long distances.  
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1 Bakgrund och syfte 
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborg stad fått i uppdrag att utveckla området 
Lindholmshamnen på Lindholmen till attraktiv stadsmiljö.  

Målet är att Lindholmshamnen ska stärka Göteborg som föregångsstad inom hållbar 
utveckling. 

Ett konsortium har bildats med Peab, Skanska, HSB och Älvstranden Utveckling. 
Byggherrarna i konsortiet har åtagit sig att gemensamt omvandla Lindholmshamnen till 
en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar stadsdel. Konsortiet har beslutat att uppfylla 
fördraget om att Lindholmshamnen ska stärka Göteborg som föregångstad inom hållbar 
utveckling genom följande inriktningar: 

• Klimatet i fokus - påverkan och anpassning 
• Livskraftigt och dynamiskt stadsliv 
• Bekväm avfallshantering med klimatsmart citylogistik 
• Lärandeprocesser för hållbarhetsarbetet 

I fördraget som skrevs under i november 2011 har konsortieparterna kommit överenes om 
att Lindholmshamnen ska byggas med livscykeltänkande, och i dokumentet ”Inriktningar 
för hållbarhetsarbetet” framgår att klimatkalkyler som också inkluderar mark-
entreprenaden ska utföras på livscykelbasis, samt att man ska arbeta med lärande-
processer för hållbarhetsarbetet.  

Det övergripande målet med detta projekt är använda förenklade Carbon Footprint-
beräkningar för att ge underlag till de beslut som ska tas kopplat till områdets utformning 
och design, i syfte att Lindholmshamnen ska kunna utformas med minimal 
klimatpåverkan.  

Ett annat delmål med projektet var ursprungligen att klimatpåverkan för den slutliga 
utformningen av området (inklusive byggnader) skulle kvantifieras genom beräkning av 
dess Carbon Footprint, samt att miljönyttan som de medvetna och strategiska valen lett 
till jämfört med alternativa utföranden skulle kvantifieras. Byggnadernas carbon footprint 
skulle i denna del av projektet beräknas av respektive byggherre. Denna del av projektet 
har konsortiet valt att inte gå vidare med och ingår således inte i denna rapport. 

2 Genomförande 
För att uppnå målet med att använda Carbon Footprint för att ge underlag till de beslut 
som ska tas kopplat till områdets utformning och design, och samtidigt bidra till att 
uppfylla konsortiets målsättning om att arbeta med lärandeprocesser för 
hållbarhetsarbetet, har projektet delvis genomförts i form av en deltagandeprocess där 
konsortiets parter och arbetsgruppen gemensamt har diskuterat och beslutat om vilka 
delar som är viktiga att speciellt belysa och göra medvetna och strategiska val kring, samt 
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vilka alternativ som är aktuella för dessa. För de delar som man genom denna process 
beslutat att göra medvetna val kring har IVL därefter gjort förenklade beräkningar av 
klimatpåverkan.   

Som ett första steg i deltagandeprocessen, i maj 2015, intervjuade IVL konsortieparterna 
om vilka delar som de ansåg som viktiga att inkludera i beräkningarna. Vid en 
efterföljande workshop den 19:e maj fick konsortiets parter tillsammans med 
Trafikkontoret, som är en viktig part när det gäller markarbetena i stadsdelen, gemensamt 
besluta vilka delar som skulle inkluderas samt vilka alternativa utföranden som var 
relevanta att analysera för dessa delar. 

De delar som konsortiet vid workshopen beslutade att ta fram förenklade carbon 
footprint-beräkningar för, som underlag för beslut om utförandealternativ, var följande: 

• Bortforsling av massor 
• Fyllnadsmassor 
• Ytbeläggning 
• Kajanläggning 
• Byggprocessen med maskiner (bygg-el) och provisorium (byggbodar) 
• Avfallshantering 
• Dagvattenhantering 
 

Efter den första workshopen samlade IVL in data för de utvalda delarna och de alternativ 
som sågs som relevanta för dessa, samt gjorde förenklade carbon footprint-
beräkningar/bedömningar för dessa, se vidare kapitel 3Error! Reference source not 
found. respektive 4. 

Vid en andra workshop med konsortiets parter samt Trafikkontoret redovisades de 
förenklade beräkningar som hade kunnat genomföras baserat på de inkomna data. Den 
ursprungliga planen för denna workshop var att konsortiets parter skulle diskutera hur 
miljönyttan av att använda LCA som beslutsunderlag ska kommuniceras.  Inför 
workshopen ändrade konsortiet dock inriktningen, då de kände större behov av att 
diskutera saker som byggherrarna behövde för att kunna göra carbon footprint-
beräkningar för de egna byggnaderna, bl.a. de projektspecifika beräkningsregler (se 
nedan) som ska gälla för koldioxidavtrycket samt nedbrytning av målet om att 
Lindholmshamnen ska utvecklas utifrån ett livscykeltänkande från 
hållbarhetsprogrammet till delmål/funktionskrav. Vid denna workshop togs även beslut 
kring vilka kompletteringar som IVL skulle göra i de första, förenklade LCA-
beräkningarna. Förutom kompletteringar avseende de redan beslutade delarna beslöts 
också att inkludera förenklade LCA-beräkningar även för  

• Gatubelysning samt  
• Snöröjning.  
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Vidare beslutades att IVL skulle se över målformuleringarna i hållbarhetsprogrammet 
som kopplar till koldioxidavtrycket för att komma med input till delmål/funktionskrav.  

IVL har därefter kompletterat LCA-beräkningarna samt tagit fram förslag till 
delmål/funktionskrav för målen som kopplar till koldioxidavtrycket. Resultaten av LCA-
beräkningarna redovisas i redovisas i kapitel 4. De förslag till delmål/funktionskrav och 
till upphandlingsstöd som har tagits fram redovisas i Bilaga B. 

I steg 2 av projektet, som konsortiet valt att inte gå vidare med och som därmed inte ingår 
i denna rapport, var syftet att ett Carbon Footprint för den slutliga utformningen av 
stadsdelen – dvs. den utformning som blev resultatet av de medvetna valen som steg 1 
skulle hjälpa konsortiet att göra - skulle beräknas. När man tar fram 
miljövarudeklarationer av typen Carbon Footprint, EPD (Environmental Product 
Decalaration) eller klimatdeklaration utgår man från s.k. produktspecifika 
beräkningsregler (Product Category Rules; PCR) för att säkerställa att deklarationer som 
tas fram för produkter inom samma produktkategori blir jämförbara. För Stadsdelar 
saknas det i dagsläget sådana produktspecifika regler. Att ta fram produktspecifika regler 
för en produktkategori är en process som följer en viss procedur, som bl.a. inkluderar att 
man annonserar om att arbetet med att ta fram ett PCR-dokument pågår så att andra 
aktörer har möjlighet att delta i arbetet, att man remissar PCR-utkastet såväl genom 
öppen konsultation och bland utvalda inbjudna och att man i en efterföljande 
konsensusprocess tar hand om de kommentarer som remissen resulterar i.  

Eftersom Lindholmshamnen skulle bli det första området i Sverige där Carbon Footprint 
används i design av en stadsdel skulle detta arbete även inkludera att ta fram 
beräkningsregler att använda i projektet som skulle kunna utgöra ett bra underlag för att 
ta fram ett framtida ramverk/PCR-dokument som kan användas för att deklarera 
klimatavtrycket för stadsdelar. Också arbetet med att ta fram dessa projektspecifika 
beräkningsregler skulle ha genomförts genom konsortieparternas medverkan, under 
ledning av IVL, som en del av lärandeprocessen för hållbarhetsarbetet. Den input som 
konsortieparterna inkom med under den andra workshopen gällande projektspecifika 
beräkningsregler redovisas i kapitel 4. Eftersom konsortiet har valt att inte gå vidare med 
steg 2 av projektet i nuläget, har detta arbete dock inte tagits vidare, med undantag av att 
IVL har tagit fram ett underlag avseende vilken typ av data som 
entreprenörer/leverantörer behöver leverera som kan användas i samband med 
upphandlingen, se kapitel 4. 

 Datakällor 2.1
Livscykelanalysmetodik har använts för att beräkna klimatpåverkan av de delar som är 
viktiga att göra medvetna och strategiska val kring, enligt de beslut konsortiet tog  vid 
workshopen som hölls i inledningen av projektet. I beräkningarna eftersträvas 
användning av indata för material- och energiproduktion som är relevanta för svenska 
förhållanden. För koldioxidpåverkan från material har i första hand data från 
miljövarudeklarationer av typen EPD eller motsvarande använts. En EPD är baserad på 
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en livscykelanalys som är specifik för en viss leverantörs produkt. Då det inte har gått att 
hitta miljövarudeklarationer för ett material har istället data från en LCA-databas använts. 
Databaser brukar beskrivas som generiska vilket betyder att de innehåller ospecifik data, 
dvs. data som inte representerar de specifika produkter och system som studeras i 
livscykelanalysen.   

3 Beskrivning av de utvalda delarna 

 Bortforsling av massor 3.1
Koldioxidbelastningen för bortforsling av schaktmassor som inte kan återanvändas på 
grund av att de är förorenade har beräknats och redovisas per 1000 m3 massor. Detta för 
att visa på betydelsen av det maskin- och fraktarbete som krävs för att forsla bort de 
förorenade massorna.  

Uppgifter på emissioner från förbränning av bränsle är hämtade från kalkylprogrammet 
KP-kalkyl, som baseras på uppmätta effekter för markentreprenader (KP-System, u.d). 
Energiförbrukningen är från miljödata för arbetsfordon av Erlandsson (2013) med tillägg 
av utsläpp av växthusgasemissioner från LCA-databasen Ecoinvent 2 (datamängd ”GLO: 
diesel, burned in building machine <u-so>”) (Frischknecht R., 2005) .  

Klimatpåverkan för hanteringen av de förorenade massorna vid deponianläggningen, 
inklusive det lakvatten som de förorenade massorna bidrar till, har inte tagits med. Vid 
beräkning av det totala klimatavtrycket för omhändertagande av de förorenade massorna 
bör även detta inkluderas.  

Tabell 3.1: Energianvändning och tillhörande koldioxidutsläpp för schaktning och bortforsling av 
förorenade massor 

  

Schakt-
hastighet 
[m3/h] 

Tids-
åtgång 
[h/ m3] 

Diesel-behov 
[MJ/h] 

Dieselbehov[l 
diesel/h] 

Utsläpp av 
växthusgaser 
[kg CO2-ekv. 
/maskintimme] 

Utsläpp av 
växthusgaser  
[kg CO2-ekv./  
m3 massor] 

Schakt 
(Grävmaskin)  45 0,02 353 10 31 0,7 

Transport 
dumper  27 0,04 547 16 48 1,7 

 Fyllnadsmassor för markhöjning 3.2
Att använda grus som fyllnadsmassa i Lindholmshamnen innebär risk för ras ner i älven. 
Därför är det någon form av lättfyllnadsmassa som är relevant att använda för 
markhöjningen. Enligt Trafikkontoret krävs inget förstärkningslager, men ett bärlager av 
80 mm krossat grus (0 - 30 mm) under ytskiktet. Tjockleken av bärlagret bedöms vara 
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samma oavsett vilken lättfyllnadsmassa som används, varför jämförelsen av de olika 
fyllnadsmassorna görs per volymsenhet av lättfyllnadsmassa.   

Konsortiet har tillsammans med Trafikkontoret identifierat tre alternativa 
lättfyllnadsmassor som är relevanta att jämföra: 

• Cellplast -EPS 
• Skumglas- Hasopor 
• Expanderad lättviktsbetong - Leca 

Dessa fyllnadsmassor är beskrivna i Tabell 3.2. Beräkningarna är gjorda för den packade 
densiteten som anges i tabellen. Den verkliga densiteten kan variera beroende på hur 
mycket materialet är packat.  

Cellplasten antas vara producerad i Tyskland, Lecan i Kina och hasoporna i Sverige. De 
valda transportavstånden och transportslagen framgår av Tabell 3.3. 

Tabell 3.2: Specifikationer för de olika lättfyllnadsmassorna 

Lättfyllnadsmassor 
Densitet 
[kg/m3] 

Packad 
densitet 
[kg/m3] 

Tryckhållfasthet 
packad [kPa] Källa  

Cellplast (EPS) 20 45.7 128 (EUMEPS, 2013) 

Leca 220 500 900 (Saint-Globain, 2013) 

Hasopor 180 380 75 (Glassgjenvinning, 2014)  
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Tabell 3.3: Transportavstånd och transportslag 

 
Transportslag Använd LCA-

datamängd 
Valt 
transportavstånd 

Kommentar 

Cellplast (EPS) Lastbil Gabi Professional 
DB:  
GLO: Truck-
trailer, 27 ton 
payload capacity, 
Euro 4 

1000 km Avstånd beräknat med hjälp 
av Google maps och avser 
Berlin-Göteborg 

Leca Lastbil och båt Gabi Professional 
DB:  
GLO: Truck-
trailer, 27 ton 
payload capacity, 
Euro 4 
GLO: Container 
ship, heavy fuel 
oil 

500 km lastbil (främst 
i Kina) samt 20200 km 
sjötransport 

Sjötransportavstånd beräknat 
för Shanghai-Göteborg med 
hjälp av 
https://www.searates.com/ 
Avstånd med lastbil i Kina 
uppskattat 

Hasopor Lastbil Gabi Professional 
DB:  
GLO: Truck-
trailer, 27 ton 
payload capacity, 
Euro 4 

500 km  

 

 Ytbeläggning 3.3
De ytor som är relevanta att belägga är gång- och cykelvägar samt körvägar. Vid den 
andra workshopen med konsortiet identifierades följande ytbeläggningar som tänkbara 
alternativ: 

• Asfalt 
• Grön asfalt (som i detta fall avser asfalt som produceras vid lägre temperatur 

vilket sparar energi och därmed CO2-utsläpp vid själva tillverkningen) 
• Betongsten 
• Platsgjuten betong 
• Natursten svensk 
• Natursten importerad från Kina/Indien/Portugal 
• Ej hårdgjorda ytor, t.ex. stenmjöl 

Stenmjöl kräver mer underhåll än övriga alternativ, men kan vara ett alternativ på t.ex. 
gångbanor. Platsgjuten betong används i t.ex. Tyskland på motorväg där man har mindre 
problem med tjäle på vintern. Det medför dock både ett svårare utförande och svårare 
drift och underhåll (t.ex. när man ska gräva ner ledningar) och är därför inget relevant 
alternativ. Platsgjuten betong har av denna anledning inte inkluderats i jämförelsen.  

Med hjälp av Trafikkontoret har IVL delat in ytbeläggningarna efter vilka som är 
relevanta för kör- respektive gång- och cykelväg enligt nedan: 

För körväg: 

https://www.searates.com/
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• Asfalt (konventionell samt s.k. grön asfalt) 
• Betongsten 
• Natursten (svensk, kinesisk samt indisk) 

För gång- och cykelväg: 

• Asfalt (konventionell samt s.k. grön asfalt) 
• Betongsten 
• Natursten(svensk, kinesisk samt indisk) 
• Stenmjöl 

De olika alternativen beskrivs i tabell Tabell 3.3 nedan. Koldioxidminskningen för grön 
asfalt jämfört med konventionell har antagits vara 7 %, baserat på uppgifter från Zumanis 
(2012) . Densiteter på mark- och stenmjöl hämtades från Veingebetong (Veingebetong, 
u.d).  

För natursten och stenmjöl producerade i Sverige har ett transportavstånd på 300 km 
antagits. För produkter från Kina och Indien har transportavstång på 23500 resp. 29000 
km antagits. 

Tabell 3.4: Specifikation för de inkluderade ytbeläggningarna.  

Väg: 
Densitet 
[kg/m3] 

Ytvikt 
[kg/ m2] Tjocklek [m] Utvinning LCA-datakälla 

Asfalt 2400 384 0,16 SE (veiservice, 2011) 

Grön asfalt 2400 384 0,16 SE  (Veiservice, 2011; Zumanis, 2012) 

Betongsten 4500 225 0,05 SE (Weidema, 2013) 

Natursten-SE 2200 220 0,1 SE (Weidema, 2013) 

Natursten- Kina 2200 220 0,1 Kina (Weidema, 2013) 

Natursten- Indien 2200 220 0,1 Indien (Weidema, 2013) 

       (Weidema, 2013) 

Gångväg           

Asfalt 2400 120 0,05 SE  (veiservice, 2011) 

Grön asfalt 2400 120 0,05 SE (Veiservice, 2011; Zumanis, 2012) 

Betongsten 4500 107 0,05 SE (Weidema, 2013) 

Natursten-Se 2200 220 0,1 SE (Weidema, 2013) 

Natursten-Kina 2200 220 0,1 Kina (Weidema, 2013) 

Natursten-Indien 2200 220 0,1 Indien (Weidema, 2013) 

Stenmjöl 1500 75 0,05 SE (Weidema, 2013) 
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 Kajanläggning; trallmaterial och 3.4
översvämningsskydd 

3.4.1 Trallmaterial för brygga 
Vid den andra workshopen beslutades att jämföra olika trallalternativ för bryggan: 

• Impregnerad furu (NTR klass A samt AB) 
• Lärk 
• Värmebehandlat 
• Kompositmaterial  

De träslag som har inkluderats i jämförelsen är tryckimpregnerad furu med 
beständighetsklasserna A och AB, värmebehandlat trä av furu och gran, sibirisk lärk samt 
kompositträ. De impregnerade furualternativen är impregnerade med ett kopparmedel. 
Komposit-trät består till hälften av fur och hälften av PVC (Thomasnet, u.d).  För en mer 
rättvisande bedömning beaktades livslängderna. Vid beräkningarna är alla alternativ 
anpassade till 25 års användning, vilket innebär att om materialets livslängd är t.ex. 12,5 
år så har dubbel mängd trä använts i jämförelsen.  

Från ritningsunderlaget har trallbredden uppskattas vara cirka 5 meter.  I beräkningarna 
har vi ansatt att materialbredden, dvs. mellanrum borträknade, är 5 meter. En löpmeter 
bryggtrall motsvarar således 5 kvadratmeter trallmaterial. Med en materialtjocklek om 
0,035 meter blir materialvolymen per löpmeter bryggtrall 0,175 m3. Denna uppgift har 
använts tillsammans med materialets densitet för att räkna fram ytvikten, som framgår av 
tabellen nedan.  

Tabell 3.5: Alternativa trallvirkeslag för bryggan 

Alternativ 

Torr-
densitet-
[kg/m3] 

Ytvikt 
[kg/m2] Källa Livslängd [år] Källa 

Thermoträ gran 350 12 (Moelven, Thermoträ 
gran, u.d) 12.5 (NPN, u.d) 

Thermoträ fur 450 16 (Moelven, Thermoträ 
gran, u.d) 12.5 (NPN, u.d) 

Furu (NTR AB) 450 16 (Erlandsson M. , 2013) 25 (NPN, u.d) 

Furu (NTR A) 450 16 (Erlandsson M. , 2013) 30 (NPN, u.d) 

Sibirisk lärk 600 21 (Erlandsson M. , 2013) 15 (NPN, u.d) 

Kompositträ 

  27 (Thomasnet, u.d) 25 

http://home.kent.ca/en/
project_files/guide_ptvs
composite.htm (Kent, 
u.d) 

 

LCA-data för trätyperna NTR behandlat trä och sibirisk lärk är beräknad ur uppgifter från 
en tidigare LCA utförd vid IVL Svenska Miljöinstitutet (Erlandsson M. , 2013). Komposit-

http://home.kent.ca/en/project_files/guide_ptvscomposite.htm
http://home.kent.ca/en/project_files/guide_ptvscomposite.htm
http://home.kent.ca/en/project_files/guide_ptvscomposite.htm
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trät är beräknat med generiska LCA-data från databasen ecoinvent 3 (Weidema, 2013). 
LCA-data för de värmebehandlade träslagen kommer från Moelven (2014).  

3.4.2 Översvämningsskydd 
Översvämningsskyddet kommer totalt att omfatta 110 meter. Det är uppbyggt med spont 
och betong med ytskikt av trall. Åtgången trall är beräknad till 5 m2 per meter 
översvämningsskydd. Trallen är beräknad på tjockleken 35 mm. Det finns flera alternativ 
till sponten. Den kan antingen uppföras med stål eller PVC i olika tjocklekar. Betongen 
kan vara av medel eller låg hållfasthet och exponeringsklass. Betongen med låg hållfasthet 
är C12/15, den med medel hållfasthet är av kvalitén C20/25 En sammanställning av de 
olika materialalternativen redovisas i Tabell 3.6. 

För att visa på spridning i växthusgaspåverkan från de olika materialen beräknas de dels 
separat samt sammanslaget för hela konstruktionen för minst och mest påverkande 
alternativet.  

Tabell 3.6 Material i översvämningsskydd 

  
Volym per löpmeter 
[m3/m] Ytvikt [kg/m2] 

Vikt per löpmeter 
[kg/m] Källa 

Spont         

Stål "G61"   122 427 (Tibnor, u.d) 

Stål "G62"   155 542  (Tibnor, u.d) 

Stål "IIIs"   157 552  (Tibnor, u.d) 

PVC "210D"   13 46 (BatCofra, u.d) 

PVC "420"   20 70  (BatCofra, u.d) 

          

Betong         

Betong, låg hållfast 0.2   448 (Weidema, 2013) 

Betong, medel 0.2   448 (Weidema, 2013) 

 

 Byggbodar 3.5
Energiprestandan för olika byggbodar skiljer sig mycket (Byggindustrin, 2010). Vi har valt 
att analysera tre olika nivåer av energiprestanda för byggbodarna; 

• 2000 kWh/bod, år 
• 4500 kWh/bod, år, samt  
• 8000 kWh/bod, år 

Det största antalet byggbodar i landet är klassificerade som gamla byggbodar och har hög 
energianvändning och uppvärmning med direktverkande el. På marknaden dock finns 
även bodar som är anpassade för uppvärmning med fjärrvärme (Byggindustrin, 2010).  
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Enligt Hatami (2007) kan värmeanvändningen i byggbodar approximeras utgöra 75 % av 
energibehovet, resterande andel av energianvändningen utgörs av el. Det finns även 
möjlighet att installera solceller för elbehovet. För samtliga nivåer av energiprestanda har 
fyra olika alternativ för energiförsörjning analyserats; 

• El för uppvärmning och verksamhetsel från nätet  
• El för uppvärmning från nätet, solceller för produktion av verksamhetsel  
• Fjärrvärmeuppvärmd, verksamhetsel från nätet 
• Fjärrvärmeuppvärmd, solceller för produktion av verksamhetsel 

Data för elproduktionen är baserade på nordisk residualmix (Liljenström, 2015), se tabell 
nedan. Emissionsdata för fjärrvärme är baserade på uppgifter från Göteborg Energi (u.d) 
som anger att klimatpåverkan från förbränningen uppgår till  47 gram CO2-
ekvivalenter/kWh och att klimatpåverkan från tillverkning och transport av bränslen 
uppgår till 6 gram CO2-ekvivalenter/kWh, totalt 53 gram CO2-ekvivlalenter/kWh 
fjärrvärme.  

 Byggel 3.6
El används under byggprocessen för t.ex. bodar, belysning, eldrivna lufttorkar, fläktar och 
andra maskiner. Skanska har tillhandahållit schablonvärden för användning av bygg-el.  

Skanskas schablon om 100 kWh/ m2 BTA (bruttoarea) resulterar i 870 MWh för denna 
entreprenörs andel. Uppskalat för hela byggområdet skulle det innebära en total 
elanvändning om 3480 MWh. Klimatpåverkan från användningen av bygg-el har 
beräknats för olika sätt att producera el genom de olika el-mixernas potentiella bidrag till 
växthuseffekten per kWh producerad el, se Tabell 3.2. 

Tabell 3.7: Elmixer   

Eltyp GWP (g CO2 ekv./kWh) Källa 

Nordisk elmix 162,0 (Liljenström, 2015) 

Nordisk residualelmix 327,6 (Liljenström, 2015) 

El tillverkad ur vattenkraft 14,2 Ecoinvent. Datamängd: 
SE: Electricity from hydro power 
PE 

 

 Avfallshantering 3.7
Konsortiet identifierade fem alternativ för hantering av hushållsavfall som var relevanta 
att jämföra:   

• Alternativ 1A: Traditionell insamling med återvinningsstation (ÅVS, 
polstjärnegatan 600m), flera insamlingsaktörer, och återvinningscentral (ÅVC, 
Sävedalen 9 km) 
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• Alternativ 1B: Traditionell insamling, Fastighetsnära insamling (FNI) 
• Alternativ 2: Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI, en insamlingsaktör 
• Alternativ 3: Hybridlösning - Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI 

kombineras med sopsug (1 fraktion = matavfall) 
• Alternativ 4: Sopsug 3 fraktioner (restavfall, matavfall, tidningar), ÅVS, en 

insamlingsaktör 

Dessa beskrivs mer ingående nedan. 

Alternativ 1A: Traditionell insamling med återvinningsstation (ÅVS, polstjärnegatan 
600m), flera insamlingsaktörer, och återvinningscentral (ÅVC, Sävedalen 9 km) 

Traditionell insamling med normalstora sopbilar från hushåll och verksamheter från 
miljörum och återvinningsstationer med transport direkt till behandling/omlastning. I 
transportberäkningarna antas att förpacknings- och tidningsavfall från hushåll och 
verksamheterna samlas in via ÅVS (hushåll) resp. miljörum (verksamheter), av en aktör. 

Samtliga fordon klarar bärighetsklass 2 (BK 2), vilket innebär att de är mindre än vad som 
idag är vanligt i Göteborg. Varje fraktion hämtas separat med enfacksfordon. 

I alternativ 1A samlas hushållens förpackningar och tidningar in via återvinningsstationer 
ÅVS (600m), medan verksamheternas förpackningar och tidningar samlas in via 
miljörum. Övriga avfallsslag samlas in via ÅVC (9 km).  

Alternativ 1B: Traditionell insamling, Fastighetsnära insamling (FNI) 

I alternativ 1B samlas hushållens förpackningar och tidningar in via miljörum 
(fastighetsnära insamling, FNI), så även verksamheternas förpackningar och tidningar. 
Hushållens ökade närhet till insamling av förpackningar och tidningar antas leda till ökad 
utsortering av dessa fraktioner. Övriga avfallsslag samlas in via miljörum. 

Alternativ 2: Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI, en insamlingsaktör: 

Hushållens och verksamheternas förpackningar och tidningar samt övriga avfallsslag 
samlas in via miljörum. Hushållens ökade närhet till insamling av förpackningar och 
tidningar antas leda till ökad utsortering av dessa fraktioner. 

För insamlingen används mindre fordon med släp för att minska den tunga trafiken i 
området. Varje fraktion hämtas separat med enfacksfordon. De mindre fordonen lastar 
om till containrar av olika slag i en mikroterminal/omlastningsstation som ligger på 
Lindhomen. Från mikroterminalen transporteras containrarna till behandling/omlastning 
med lastväxlare.  

För restavfall antas tre containrar transporteras i samma ekipage. Containrar för övriga 
fraktioner antas transporteras var för sig för att minska behovet av lagring och därmed 
yta på mikroterminalen. 
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Alternativ 3: Hybridlösning - Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI kombineras med 
sopsug (1 fraktion = matavfall) 

Samma som alternativ 2 men där matavfall samlas upp via sopsug på 6 platser inom 
området. 

Alternativ 4: Sopsug 3 fraktioner (restavfall, matavfall, tidningar), ÅVS, en 
insamlingsaktör 

Samma som alternativ 1A men där matavfall, restavfall, tidningar samlas upp via sopsug 
på 6 platser inom området. 

Då vi inom projektet inte haft utrymme för att inventera de olika avfallshanterings-
alternativen i detalj för att göra någon jämförande analys av de olika alternativens carbon 
footprint, och inte kunnat få dessa uppgifter från konsortiet har vi istället inkluderat en 
enklare, kvalitativ klimatpåverkansanalys i vilken skillnader mellan de olika 
avfallslösningarna på tre olika områden diskuteras. De tre områden är:  

1) användning av fordon med förbränningsmotorer, 
2) behov av driftsel, och 
3) behov av extra infrastruktur. 

Resultatet av den kvalitativa klimatpåverkansanalysen redovisas i avsnitt 4.7. 

 Dagvattenlösningar 3.8
Dagvatten behöver ledas bort effektivt från de hårdgjorda ytorna, för att dessa inte ska 
översvämmas vid mycket regn, och det är även bra om det finns system för att fördröja 
vattnet på dess väg mot det allmänna dagvattensystemet för att minska topbelastningen 
på detta. 

Enligt Johan Almqvist vid Trafikkontoret i Göteborg är det vanligt att man använder små 
rördimensioner i polypropenplast och större dimensioner i betong (Almqvist, 2015). Ett 
alternativ är att ha huvudledningen i betong och sido-stick i plast. Arbetsmiljömässigt är 
det en fördel att använda plast då det blir mindre tynga lyft än vid användning av 
betongrör. Även bränsleförbrukningen för såväl intransport och för grävmaskinen gynnas 
av en lägre vikt (det behövs en större grävmaskin för att hantera tyngre rör). Johan anser 
därför att det känns mest relevant att använda polypropenrör i området.  

För jämförelsens skull har vi valt att räkna på båda alternativen (dvs betong och 
polypropen)  för de större dimensionerna där det är relevant att använda antingen betong 
eller polypropen. Enligt Johan är det relevant att fundera över materialval från 
rördimensioner på 225 mm. 

Två dimensioner på vattenrör är beräknade av oarmerad betong och polypropylen. 
Dimensionerna är angivna i Tabell 3.8. 
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Tabell 3.8: Dagvattenrör, dimension och vikt per löpmeter 
Rör Dimension Dinre [mm] Vikt [kg/m] 

Eriks Kanmax 225 (betong) 225 120.5 

PP IQ 225/200 (polypropen) 196 8.63 

Eriks Kanmax 500 (betong) 500 409 

PP IQ 560/500 (polypropen) 491 51.2 

 

 Gatubelysning 3.9
För gatubelysning är de alternativ som är relevanta att jämföra gatubelysning med LED-
lampor med respektive utan solceller.  

Enligt en tjänsteanteckning från Trafikverket gällande solkraft i vägbelysning har man 
konstaterat att vägmiljö inte är optimal för solceller. Dels på grund av att placeringen gör 
det dyrt och svårt att komma åt batterier och paneler för tillsyn, rengöring och underhåll 
och dels på grund av att snö, skuggning och nedsmutsning minskar solcellernas 
effektivitet. Enligt ett räkneexempel i denna tjänsteanteckning har man kommit fram till 
att batteribehovet är minst 14 st 100 Ah 12V per armatur, och att solcellsbehovet är minst 
19 st 75W solpaneler per armatur (Gidlund, 2012). Av denna anledning har vi inte 
inkluderat någon jämförelse för gatubelysning.  

 Snöröjning 3.10
De alternativ som konsortiet identifierade när det gäller snöröjning var 

• Snöröjning genom nergrävd fjärrvärme, samt 
• Traditionell snöröjning 

Vid den andra workshopen med konsortieparterna och Trafikkontoret beslutades att 
inkludera en jämförelse av dessa båda alternativ i form av ett kvalitativt resonemang samt 
förenklade beräkningar av skillnad i energianvändning mellan de båda alternativen.  

Gällande snöröjning genom nergrävd fjärrvärme finns det ett antal nackdelar, bl.a. är det 
dyrt att anlägga och underhållsmässigt är det svårare att gräva ner något i efterhand med 
risk för att göra sönder fjärrvärmerören. Det kan också vara svårt att upptäcka var en 
eventuell läcka finns. Av dessa skäl är Trafikkontoret skeptiska till nergrävd fjärrvärme 
och ser inte det som ett realistiskt alternativ.  

Då vi inte heller har fått några uppgifter avseende energianvändningen har någon 
jämförelse inte kunnat göras.  
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4 Resultat 
Miljöpåverkansdata gäller för produktions- eller användningsfasen för produkterna. 
Ingen hänsyn till skillnad i livslängd har beaktats för de olika alternativen, med undantag 
av trallmaterialet där livslängden bedöms ha en avgörande betydelse. För att jämförelsen 
ska bli rättvisande i en fullvärdig (d.v.s. icke förenklad) jämförelse bör livslängden 
beaktas för samtliga jämförelser, liksom vad som händer med de olika alternativen när de 
har tjänat ut eller man byter av annan orsak. 

Då termen transporter används avser denna transport från materialproduktionsplats till 
byggarbetsplats.  

 Bortforsling av massor 4.1
De förorenade massorna behöver schaktas och forslas bort. Utsläppen av växthusgaser 
per 1000 m3 förorenade massor blir 2.47 ton koldioxidekvivalenter, se Tabell 4.1. 
Utsläppen av växthusgaser kunna minskas genom användning av t.ex. biodiesel istället 
för fossil diesel.  

Tabell 4.1: Koldioxidutsläpp för schaktning och bortforsling av 1000 m3 massor 

  Diesel [m3] 
Utsläpp [kg 
C02-ekv]  

Schakt 22 690 

Transport dumper 37 1 781 

Total per 1000 m3 massor  2 471 
 

 Fyllnadsmassor för markhöjning 4.2
Lättfyllnadsmassornas potentiella bidrag till växthuseffekten, mätt som kg koldioxid-
ekvivalenter, redovisas i Figur 4.1. Resultaten beror dels på den packade densiteten, dels 
på produktionsorten vilken frakten beräknats utifrån. Tillverkningen av de valda 
lättfyllnadsmassorna ger ungefär samma klimatpåverkan per kubikmeter packad 
densitet. Skillnaden i total klimatpåverkan mellan de olika lättfyllnadsmassorna som har 
analyserats beror framförallt på transporten av massorna. Fyllnadsmassor av leca ger det 
högsta bidraget eftersom de har antagits transporteras från Kina. Att transporten av 
Hasopor ger ett högre potentiellt bidrag till växthuseffekten än vad transporten av 
cellplast gör, trots att transportavståndet för transport av cellplast (som antas produceras i 
Tyskland) är högre än för hasoporen (som antas produceras i Sverige) beror på att 
densiteten för cellplasten är så mycket lägre än för Hasoporen. Då uppgifterna om den 
packade densiteten bedöms vara osäkra, se avsnitt 3.2, medför det att även resultatet är 
behäftat med en viss osäkerhet.   
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Figur 4.1: Potentiellt bidrag till växthuseffekten för produktion av 1 m3 fyllnadsmassa 

 Ytbeläggning 4.3
De olika konstruktionsalternativen för en kvadratmeter bilväg redovisas i Figur 4.2Error! 
Reference source not found.. Alternativet som ger det lägsta bidraget är 16 cm 
beläggning av grön asfalt, vars potentiella bidrag är 23 kg CO2-ekvivalenter/m2. Vid 
brytning och skärning av natursten åtgår stora mängder energi som förklarar de höga 
utsläppen för detta alternativ. Transport av sten långa sträckor ger upphov till höga 
koldioxidutsläpp. Detta syns i natursten från Kina med 161 och Indien på 144 CO2-
ekvivalenter/m2.  
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Figur 4.2: Potentiellt bidrag till växthuseffekten per kvadratmeter bilväg. 
 

Resultatet för gångbanan är liknande vägens, se Figur 4.3. 

 

  
Figur 4.3. Potentiellt bidrag till växthuseffekten per kvadratmeter gångbana 
 

Skillnaden för asfalts-alternativen mellan bilväg respektive gång- och cykelväg beror på 
ytbeläggningens tjocklek. Stenmjöl ger ett något högre bidrag än de båda 
asfaltsalternativen för gång- och cykelväg, men ger ett lägre bidrag än samtliga 
naturstensalternativ. Som nämns inledningsvis i detta kapitel behöver man i en fullvärdig 
jämförelse också ta hänsyn till de olika alternativens livslängd, samt vad som händer med 
de olika materialen när man lägger om/byter ut.  Detta har inte tagits någon hänsyn till i 
denna förenklade analys. Eftersom natursten av granit är väldigt slitstarkt och därmed 
långlivat kan man anta att återanvändningen av natursten för samma ändamål (dvs. 
ytbeläggning) är hög, och att de kan läggas om många gånger under sin livscykel. För 
betongsten är det mest troliga alternativet att det krossas och återanvänds t.ex. som 
fyllnadsmaterial. Under förutsättning att natursten antingen ligger mycket länge och/eller 
återanvänds efter användning är det troligt att naturstenen, i synnerhet den svenska, 
kommer att ha en lägre klimatpåverkan än betongstenen då detta vägs in. En LCA 
genomförd vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där man jämför kantsten av betong 
med natursten från Sverige respektive Kina har man antagit att markstenen ligger i 30-
årsperioder och att naturstenen återanvänds 6 gånger, medan betongtenen efter de 30 
åren används som råmaterial för krossning. Enligt denna studie ger den svenska 
naturtenen det lägsta bidraget och betongstenen det högsta bidraget 
(http://media.sten.se/2014/10/STEN-1403-LCA-rapport.pdf).  

Den gröna asfalten ger ett bidrag som är 1/3 av den svenska naturstenens bidrag. Man kan 
således lägga ett nytt lager asfalt 3 gånger innan klimatpåverkan för denna asfalt är lika 
hög som för naturstenen. Skillnaden i klimatpåverkan mellan asfalt och betongsten är 
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relativt låg och här spelar således underhåll, livslängd och vad som händer med 
materialet efter det att det tjänat ut stor roll.  

 Kajanläggning; trallmaterial och 4.4
översvämningsskydd 

4.4.1 Trallmaterial för brygga 
Som alternativ till bryggtrall har olika träalternativ och ett kompositmaterial jämfört. 
Jämförelsen är gjord för 25 års användning, vilket innebär att om materialets livslängd är 
exempelvis 12,5 år så har dubbel mängd trä använts i jämförelsen.  

Klimatpåverkan för materialen ses i Figur 4.4. Dessa är normaliserade till en livslängd på 
25år. 

  
Figur 4.4: Potentiellt bidrag till växthuseffekten för olika trallalternativ till bryggan 

 

Inga frakter är medtagna i denna jämförelse, förutom för sibirisk lärk där transport till 
Sverige är medräknad (dock ingen transport inom Sverige, vilket således blir jämförbart 
med övriga material som har antagits produceras i Sverige). Den lägsta 
koldioxidbelastningen ger impregnerad furu, NTR klass A på 2.2 kg CO2-ekvivalenter per 
kvadratmeter bryggtrall, och det högsta bidraget ger kompositalternativet på 56 kg CO2 

ekvivalenter per kvadratmeter bryggtrall.  

Klimatpåverkan för termoträt har beräknats med en EPD som underlag. I denna EPD har 
man använt sig till stor del av databasdata, som sannolikt baseras på Europeiska 
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genomsnittsdata. Eftersom Europeiska genomsnittsdata för virke ger högre bidrag till 
klimatpåverkan än Svenska genomsnittsdata, som LCA:n för de båda impregnerade 
furualternativen är beräknade för, gör detta att skillnaden mellan termoträ och 
tryckimpregnerad furu i ovanstående graf sannolikt är större än vad den hade varit om 
man hade använt samma produktionsdata för virket. En viktig aspekt i sammanhanget är 
också att en jämförelse av de olika alternativens klimatpåverkan inte tar hänsyn till några 
toxiska effekter, vilket är relevant i sammanhanget eftersom det tryckimpregnerade virket 
har impregnerats med ett kopparmedel.  

4.4.2 Översvämningsskydd 
Till översvämningsskyddet används betong, spont samt trallmaterial till inklädnad, se avsnitt 
3.4.2Error! Reference source not found.. Alternativen för betong med hög hållfasthet och de olika 
spontalternativen presenteras i Figur 4.5 och Figur 4.6, täckmaterialen är desamma som för 
bryggtrallen och redovisas i Figur 4.4 ovan.  

Den konstruktionslösning som ger lägst koldioxidpåverkan på 193kg CO2-ekv. är spont av typen 
”210D”, betong med låg hållfasthet och en trall av NTR A furu. Det mest koldioxidpåverkande 
alternativet på 1543 kg CO2-ekv består av tjock stålspont ”Ills”, betong med hög hållfasthet samt 
trall av kompositträ.  

 

Figur 4.5: Potentiellt bidrag till växthuseffekten för alternativa spontmaterial,  
per löpmeter översvämningsskydd.  
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Figur 4.6: Potentiellt bidrag till växthuseffekten för alternativa betongkvalitéer,  
per löpmeter översvämningsskydd 

 

 Byggbodar 4.5
Det potentiella bidraget till växthuseffekten till följd av den energi som används för 
byggbodar presenteras i. Resultat beror dels på bodens energiprestanda och dels på hur 
energin (el och värme) som boden använder produceras. Om man inte köper 
ursprungsmärkt el, och man räknar med att elen produceras som nordisk residual-mix är 
det alternativ som ger lägst koldioxidbelastning en fjärrvärmeuppvärmd bod med 
solceller för elproduktionen. Även alternativet där boden värms upp med fjärrvärme men 
där elen tas från nätet ger en förhållandevis låg klimatpåverkan jämfört med de fall där 
boden värms upp med hjälp av el, vilket beror på att klimatpåverkan för att producera en 
kWh nordisk residual-el är cirka 6 gånger högre än klimatpåverkan för att producera en 
kWh fjärrvärme i Göteborg; 327,6 gram CO2-ekv/kWh jämfört med 53 gram CO2-
ekv/kWh.  

Om man köper el som tillverkas ur vattenkraft så blir istället den helt eluppvärmda boden 
den som ger det lägsta potentiella bidraget till växthuseffekten, eftersom el tillverkad ur 
vattenkraft har en lägre klimatpåverkan (14,2 gram CO2-ekvivalenter per kWh) än vad 
både Nordisk residual-mix  (327,6 gram CO2-ekvivalenter per kWh) och fjärrvärme 
producerad i  Göteborg (53 g CO2-ekvivalenter per kWh) har, se  
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Figur 4.8 (skalan densamma som i Figur 4.7).  
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Figur 4.7: Potentiellt bidrag till växthuseffekten till följd av energianvändning för olika byggbodar, med 
olika typ av energiförsörjning – ospecificerad el från nätet (= nordisk residualmix) 

 

 

Figur 4.8: Potentiellt bidrag till växthuseffekten till följd av energianvändning för olika byggbodar, med 
olika typ av energiförsörjning – elval; vattenkraft.  

 Byggel 4.6
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I 
Figur 4.9

Figur 4.9 redovisas resultaten för användning av 3 GWh, motsvarande ett års byggel för 
området, för olika elmixer. Största bidraget, med de medräknade elmixerna, får man då 
elen produceras som nordisk residualmix; då uppskattas bidraget bli 1140 ton CO2 –
ekvivalenter. Om elen produceras som nordisk elmix blir motsvarande bidrag 536 ton 
CO2-ekvivalenter, och om elen istället produceras med en hög andel förnybara bränslen 
blir det potentiella bidraget till växthuseffekten endast 0,27 ton CO2-ekvivalenter.  
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Figur 4.9: Potentiellt bidrag till växthuseffekten för ett års användning av byggel. 

 

 Avfallshantering 4.7
Som nämns i avsnitt 3.7Error! Reference source not found. har vi för avfallshanteringen 
inkluderat en enklare, kvalitativ klimatpåverkansanalys i vilken skillnader mellan de 
olika avfallslösningarna på tre olika områden diskuteras. De tre områden är:  

1) användning av fordon med förbränningsmotorer, 
2) behov av driftsel, och 
3) behov av extra infrastruktur. 

Fordon med förbränningsmotorer (sopbilar), som används vid insamling av avfall, 
släpper ut klimatpåverkande avgaser under hela bostadens livstid. Alternativ 4 (sopsug 3 
fraktioner) är sannolikt minst beroende av sopbilar och alternativ 1B (fastighetsnära 
insamling) har sannolikt den största användningen av stora sopbilar. Alternativ 2 och 3 
samlar in avfall med mindre fordon och lastar om det till större vid en terminal. Det är 
möjligt att omlastningen i alternativ 2 och 3 ger upphov till ytterligare utsläpp så att dessa 
alternativ blir sämre än alternativ 1A och 1B för denna kategori, men eftersom 
omlastningen sker till lastbilar som är mer effektiva än sopbilar vid just långa transporter, 
så är det inte troligt. Vid övergång till biobränslen eller eldrift så minskar sannolikt 
klimatpåverkan markant från denna kategori. 

Produktion av driftsel, inklusive transmissionsförluster, ger upphov till 
klimatpåverkande utsläpp. Alternativ 3 och 4 är de som kommer att ha driftsel och den 
negativa påverkan det för med sig. 

Extra infrastruktur bidrar till klimatpåverkande utsläpp vid konstruktionen. Behov av 
extra infrastruktur finns för de alternativ som använder sopsug (3 och 4). 
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Eftersom vi inte har kunnat göra några kvalitativa beräkningar sammanfattas de olika 
alternativens fördelar (+) och nackdelar (-) för de diskuterade påverkansområdena.  

Alternativ Större fordon med 
förbrännings-motorer 

Mindre fordon med 
förbrännings-motorer 

Driftsel Extra 
infrastuktur 

Grad av 
återvinning 

1A ---     
1B ---    ++ 
2  ---   ++ 
3 --  - --- ++ 
4 -  -- ---  

Alternativ 1A: Traditionell insamling + återvinningsstation (ÅVS, polstjärnegatan 600m), flera insamlingsaktörer, och 
återvinningscentral (ÅVC, Sävedalen 9 km) 

Alternativ 1B: Traditionell insamling, Fastighetsnära insamling (FNI) 

Alternativ 2: Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI, en insamlingsaktör 

Alternativ 3: Hybridlösning - Insamling via mikroterminal, mindre fordon, FNI kombineras med sopsug (1 fraktion = 
matavfall) 

Alternativ 4: Sopsug 3 fraktioner (restavfall, matavfall, tidningar), ÅVS, en insamlingsaktör 

 

Jämförelse mellan de tre olika påverkansområdena: Om sopbilarna drivs med fossila 
bränslen så dominerar sannolikt den påverkan över driftsel och infrastruktur, på grund 
av att  

1 utsläppen sker i samband med insamling under hela bostadens livstid,  
2 elproduktion i Norden, och specifikt i Sverige, har relativt låg påverkan, och  
3 påverkan från infrastruktur är ett engångsutsläpp som slås ut på hela systemets 

livstid, och eftersom livstiden sannorlikt är väldigt lång så kan den antas bli 
relativt låg.  

Om sopbilarna däremot drivs av biobränsle eller el så är det inte lika säkert att den 
påverkan är den dominerande, jämfört med elproduktion och extra infrastruktur. 

Materialåtervinningsgraden är också viktig i sammanhanget, och om denna kan öka så 
kan det ge en klimatvinst som är större än den ökade klimatpåverkan från transporterna. 

 Dagvattenhantering 4.8
Två alternativ för dagvattenrör har jämförts; rör av polypropen samt rör av betong. 
Resultaten för de olika alternativens potentiella bidrag till växthuseffekten, inklusive 2 
mils frakt, redovisas i 
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Figur 4.10. Produktion av polypropen släpper ut betydligt mer koldioxid än betong per 
kilogram material, vilket är förklaringen till skillnaden i koldioxidbelastning. Ingen 
hänsyn har tagits till energi i samband med anläggningsarbetet eller till eventuella 
skillnader i livslängd eller hantering av uttjänta rör (dvs om man inte bara låter dem ligga 
kvar i marken).  
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Figur 4.10: Potentiellt bidrag till växthuseffekten per meter dagvattenrör med olika dimensioner (inre 
diameter 225 mm respektive 500 mm) 

 Förslag till delmål/funktionskrav 4.9
IVL har även tagit fram förslag till hur målen för utvecklingen av Lindholmshamnen kan 
brytas ner till delmål/funktionskrav, som delvis har inarbetats i Hållbarhetsprogrammet. 
IVL:s förslag redovisas i bilaga A. 

 Förslag till upphandlingsstöd 4.10
IVL har också tagit fram underlag avseende vilken typ av data som 
entreprenörer/leverantörer behöver leverera för att mer välgrundade klimatberäkningar, 
som även inkluderar byggnader, ska kunna göras och som kan användas i samband med 
upphandlingen, se bilaga B. 

 Input från konsortiet gällande 4.11
projektspecifika beräkningsregler 

Vid den andra workshopen med konsortieparterna och trafikkontoret inleddes en 
diskussion om viktiga saker att beakta vid framtagning av projektspecifika 
beräkningsregler. Framtagningen av beräkningsregler för projektet skulle ha genomörts i 
steg 2 av projektet, som konsortiet har beslutat sig för att inte gå vidare med, varför denna 
diskussion inte har tagits vidare efter den inledande diskussionen vid den andra 
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workshopen. Nedan sammanfattas dock vad som kom fram vid diskussionen, som input 
till en eventuell framtida fortsättning: 

• Avgränsning av vad som ska ingå behöver definieras. Ska t.ex. vattenanvändning i 
staden, fibernät och växtval/växtlighet ingå? Installationer är till exempel som 
regel svårt att få data för.  

• Ska rivningsfasen ingå? När det gäller rivning av vägar/infrastruktur, är det 
relevant eller kan man anse att detta ligger kvar tills någon annan vill använda 
marken och då bereder den för detta (i likhet med vad som är fallet i detta 
projekt)?  

• Gällande funktionell enhet är ett förslag att vi använder totala antalet m2 Atemp 
(d.v.s. den invändiga arean som värms till mer än 10°C) och fördelar stadens totala 
belastning på denna yta. Ett annat mått är antal invånare (dag- respektive natt) 

• Underhållsdata är generellt svårt att få tag i, speciellt för markaspekter. Bra att 
utgå från använda IVL-rapporten om livslängdsdata (Martin Erlandsson, 2015) i 
den mån det finns relevanta data där.  

• Vi kommer att behöva data från t.ex. entreprenörer och leverantörer. Konsortiets 
parter behöver upphandlingsunderlag så att entreprenörer och leverantörer vet 
vilket underlag de behöver leverera för att möjliggöra beräkning av fotavtryck.  

5 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen från den här studien är att det finns en stor potential att minska 
koldioxidutsläppen genom medvetna val. För att kvantifiera hur stor besparing man kan 
uppnå genom de medvetna valen mer noggrant behöver beräkningarna dels förfinas och 
dels utidvigas för att även inrymma andra delar. 

Livslängd och underhållsintervall för de produkter man studierar är aspekter som är 
viktig att ta i beaktande och som man bör analysera och inkludera när man förfinar 
beräkningarna.  Också hur de uttjänta produkterna tas om hand efter det att de är uttjänta 
behöver inkluderas när man förfinar beräkningarna.  

Det man kan konstatera är att det finns en stor potential till minskning av 
koldioxidutsläpp vid byggproduktionen genom att minska elanvändningen under 
byggfasen. Resultaten indikerar också att det finns en stor potential till minskning av 
koldioxidbelastningen genom att välja el från förnyelsebara energikällor. Det man ska 
komma ihåg när det gäller miljöpåverkan från produkter och tjänster beroende på val 
energislag för elproduktionen är dock att så länge valet att köpa el från förnybara källor 
inte påverkar utbyggnaden av dessa energislag så medför det ingen reell miljövinst i 
energisystemet och för samhället som helhet. Den totala miljöpåverkan från 
elproduktionen i en region är oförändrad så länge elproduktionen inte förändras, t.ex. 
genom utbyggnad av förnybara energislag. Genom att räkna med en lägre miljöbelastning 
från t.ex. vattenkraft och annan ursprungsmärkt el förskjuter man således bara 
miljöpåverkan mellan olika energislag mellan varandra så att miljöpåverkan från det som 
blir över när den ursprungsmärkta elen har dragits ifrån den totala mixen för en region, 
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den s.k. residualmixen, blir högre än vad den är om man inkluderar all elproduktion i 
regionens totala elmix. Detta innebär dock inte att det inte lönar sig att göra medvetna val 
även när det gäller elslag, eftersom en ökad efterfrågan på ursprungsmärkt el 
förhoppningsvis kommer att leda till utbyggnad av dessa energislag (ihop med styrmedel 
som också verkar i den riktningen).  

Eftersom en stor mängd lättviktsmassor ska användas i området finns även en stor 
potential till klimatbesparing genom att välja lättfyllnadsmassor som inte har 
transporterats långväga ifrån.  

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns flera viktiga miljöpåverkanskategorier att 
ta hänsyn till än klimatpåverkan.  
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Bilaga A: Förslag till delmål/funktionskrav 
 

A.2 Lindholmshamnen utvecklas utifrån  

Livscykeltänkande 

A.2.1 LCA och LCC används vid beslutsfattande kring områdets utformning och design, 
materialval, strategier, energianvändning, avfallshantering, transporter till och från området m.m.  

Förslag till funktionskrav 

LCA används som beslutsstöd för att möjliggöra en minskad klimatpåverkan för området.  

1. Där det finns befintliga LCA-resultat att utgå från kan dessa användas som underlag för 
val/beslut. Exempel på befintliga studier som kan användas är t.ex.  

a. IVL-rapport B2217,  
b. IVL-rapport C32 
c. IVL-rapport B 1663 
d. IVL-rapport 2102 
e. Mfl studier som kan utgöra lämpligt underlag. 

2. Gör egna LCA-beräkningar för viktiga val där det inte finns befintliga studier att utgå ifrån.  
 

För följande val ska LCA användas som beslutsstöd: 

Anläggning 

• Fyllnadsmassor 
• Markbeläggnig 
• System för avfallshantering 
• Val av material för dagvattenledningar 

 

Byggnader 

• Val av stommaterial 
• Utformning av sådant som påverkar byggnadens energianvändning (klimatskal inklusive 

fönster och dörrar, värmesystem, ventilationssystem),  
 

Beräkningarna ska dokumenteras och den klimatbesparing som har kunnat uppnås genom att 
använda LCA-resultatets som underlag för att göra aktiva val ska redovisas.  

I de fall egna LCA-beräkningar utförs som underlag för val/beslut bör de projektspecifika 
beräkningsreglarna som tagits fram inom ramen för projektet användas. Avsteg från detta 
motiveras. 
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A.2.2 Klimatpåverkan kvantifieras genom beräkning av Carbon Footprint för området, i byggande 
och drift. Miljönyttan genom minskade utsläpp av bland annat växthusgaser beräknas i jämförelse 
med alternativ scenarier  

1. När alla val har gjorts och det finns färdiga bygghandlingar ska ett CO2-avtryck beräknas 
för de delar man ansvarar för, som sen kan adderas med övriga delar till ett totalt CO2-
avtryck för området.  

2. Beräkningarna uppdateras när produktionen är avslutad och det finns relationshandlingar 
för byggnader/område. 

 

Beräkningarna ska följa de projektspecifika beräkningsreglerna.  

Beräkningarna och resultaten ska dokumenteras för att kunna användas i kommunikationen av 
områdets klimatavtryck. 

A.2.3 Utred om/hur ”livet i Lindholmshamnen” kan inkluderas i Carbon Footprint  

beräkningarna  

Livet i Lindholmshamnen inkluderas genom att de åtgärder som har vidtagits i syfte att möjliggöra 
ett minskat koldioxidavtryck för de som bor och verkar i Lindholmshamnen dokumenteras. En 
kvalitativ diskussion om hur dessa åtgärder möjliggör ett minskat personligt CO2-avtryck förs och 
förenklade beräkningar som visar hur stor besparing som åtgärden kan generera för individen, vid 
jämförelse mot ”standardalternativ” görs. Detta inkluderas dock inte i områdets totala CO2-
avtryck.  

A.2.4 Sunda materialval, beständiga, lättskötta byggnader och anläggningar 

Material väljs dels utifrån innehåll, dels utifrån emissioner: 

Innehåll: 

Baskrav 

För att uppnå Miljöbyggnad Guld ska byggvaror som väls och som ingår i kategorierna E, F, G, H, 
I,J, K, L, M, N, Z enligt BSAB 96 vara fria från ämnen med utfasningsegenskaper, enligt KEMIs PRIO-
kriterier. Att byggvarorna är fria från ämnen med utfasningsegenskaper innebär här att halten 
inte överstiger den som anges i BASTA-systemets BETA-kriterier, se www.bastaonline.se. 

Avvikelser mot ovanstående dokumenteras och motiveras med risk-och produktvalsanalys. Innan 
produkter som inte klarar kraven byggs in ska avvikelsen godkännas.  

  

http://www.bastaonline.se/
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Aktiv nivå 

Bas + Minst 50 % av samtliga produkter (dvs även andra produktkategorier än de som ingår i 
Miljöbyggnadskravet) klarar BASTAs egenskapskrav1. För produkter som inte klarar BASTAs 
egenskapskrav väljs i första hand produkter som klarar BASTA-systemets BETA-kriterier2.  

För produkter som varken klarar BASTA eller BETA-kriterierna ska avvikelse dokumenteras och 
motiveras med risk-och produktvalsanalys. Innan produkter som varken klarar BASTA eller BETA 
kraven byggs in ska avvikelsen godkännas.  

Proaktiv nivå 

Minst 80 % av samtliga produkter (dvs även andra produktkategorier än de som ingår i 
Miljöbyggnadskravet)  klarar BASTAs egenskapskrav. Produkter som inte klarar BASTA-kriterierna 
ska klara BASTA-systemets BETA-kriterier. För produkter som inte klarar BASTA-kriterierna ska 
avvikelse dokumenteras och motiveras med risk3-och produktvalsanalys och innan dessa 
produkter byggs in ska avvikelsen godkännas.  

Emissioner: 

Byggvaror för inomhusanvändning ska vara lågemitterande material som är lämpliga för 
användning i inomhusmiljö: 

Materialen emissionstestas i enlighet med standarden prCEN 16516:2015. “Construction products 
- Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air” 
och utvärderas mot AgBB4:s utvärderingsschema. Enbart material som godkänns enligt detta 
utvärderingschema väljs för inomhusanvändning.  

  

                                                      

1 Att BASTAs egenskapskrav är uppfyllda kan verifieras genom att produkten är registrerad i BASTA-registret, att den är 
bedömd som Accepteras (på innehållsnivån) i Byggvarubedömningen, eller genom att leverantör tillhandahåller annat 
verifikat som visar att kriterierna är uppfyllda.  
2 Att BETA-kriterierna är uppfyllda kan verifieras genom att produkten är registrerad i BASTA-systemets BETA-register, 
eller genom att leverantör tillhandahåller annat verifikat som visar att kriterierna är uppfyllda.  
3 För produkter som är registrerade i BASTA-systemets BETA-register ska leverantören tillhandahålla miljö- och 
hälsosäkerhetsinformation, som kan utgöra underlag för riskanalysen. 
4 AgBB:  Committee for Health-related Evaluation of Building Products 
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Bilaga B: Klimatkalkyl för Lindholmshamnen, 
komplettering till upphandlingsbilaga 
 

Byggherrarna i konsortiet som utvecklar Lindholmshamnen har åtagit sig att gemensamt 
omvandla Lindholmshamnen till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar stadsdel. Som en del 
i detta har konsortiet beslutat att området skall byggas med livscykeltänkande och med klimat i 
fokus. Inriktningsbeslutet med klimat i fokus innebär att en klimatkalkyl skall göras för området 
och att miljönyttan genom minskade utsläpp av bland annat växthusgaser kan beräknas i 
jämförelse med alternativ scenarier. 

För att kunna räkna på klimatpåverkan för området behövs det data för alla material och 
processer.  

Följande data behöver respektive part tillhandahålla för att möjliggöra att byggherrarna kan 
beräkna klimatavtrycket. En byggvarudeklaration är som regel ett bra underlag för att få reda på 
sammansättning i olika material/produkter.  

För dem som använder BidCon som kalkylverktyg kan mängden material fås ur detta verktyg. IVL 
har ett samarbete med Consultec som innebär att en mängdkalkyl från BidCon kan läsas in i IVLs 
LCA-verktyg och kopplas ihop med relevant miljödatamängd, vilket genererar ett resultat i form av 
byggnadens CO2-belastning. 
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Anläggning 

Mark 

• Typ och mängd (i kg eller ton) av massa 
• Transportavstånd från det ställe som massan hämtats/köpts in 
• Markberedning: antal maskintimmar (total sett för att bereda marken och anlägga 

markbeläggningar), bränsletyp samt bränsleförbrukning (totalt sett för det arbete som har 
utförts, alternativt per timme eller annan enhet som möjliggör att räkna fram den totala 
bränsleförbrukningen) 

• Typ och mängd (i kg eller ton, alternativt i m2 om densitet och tjocklek tillhandahålls) av 
olika typer av markbeläggning 

• Inköpsställe eller transportavstånd från inköpsställe. 
 

 

     

Massa Typ av massa 
(ange även om det 
är en jungfrulig 
massa eller om det 
är en restprodukt) 

Mängd massa (kg 
eller ton) 

Transportavstånd 
från inköpsställe 
(km) 

Typ av 
transport 
och bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Markberedning Antal 
maskintimmar 

Typ av bränsle  Bränsleförbrukning, 
totalt sett eller per 
timme 

 

     

Markbeläggning, 
ange samtliga 
olika typer 

Mängd av vardera 
typ av 
markbeläggning 
(kg, ton eller m2. 
Om m2 ange även 
ytvikt i kg/m2, 
alternativt 
densitet i kg/m3 
samt en 
godstjocklek) 

Transportavstånd 
från inköpsställe 
(km) per 
markbeläggningstyp 
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Avfallshantering 

• Transportbehov per ton avfall (inklusive transportslag, typ av bränsle och om möjlgt 
bränsleförbrukning – om inte detta är möjligt uppskattas bränsleförbrukningen utifrån 
schablonvärden för transportslaget)  

• Hur anläggningen är uppbyggd: vilka olika delar ingår? 
• Mängd anläggningsmaterial som krävs i de ingående delarna för att hantera det avfall 

som uppkommer  
• Livslängd för olika delar av anläggning 
• Energianvändning för avfallshanteringen  
• Energianvändning för drift och underhåll av systemet 
• Uppskattning på totalmängden genererat avfall per tidsenhet (t.ex. ett år), för hela 

området. 
 

     

Ingående delar 
som ingår i 
avfallhanterings-
systemet 

Anläggningsmaterial för 
avfallsanläggningen 
(uppdelat på de olika 
ingående delarna): 

kg eller ton av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd för 
de olika ingående 
delarna i anläggningen 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive 
anläggnings-mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Typ av maskiner 
som används för 
drift och underhåll 
av 
avfallshanteringss
ystemet (ej 
transport av avfall, 
som ingår nedan) 

Antal maskintimmar per 
år för drift och underhåll 
av avfallshanterings-
systemet 

Typ av bränsle för dessa 
maskiner, samt 
bränsleförbrukning (liter 
per timme eller 
motsvarande) 

  

     

Transportslag och 
transportbehov för 
transport av avfall 

(t.ex. ton*km/år) 

Typ av bränsle Om möjligt: 
Bränsleförbrukning per 
ton avfall 

  

     

Mängd avfall som 
genereras per 
tidsenhet (t.ex. ett 
år) 

Energianvändning för 
avfallshantering 
(exklusive bränsle för 
transporter): energislag 
samt mängd (kWh eller 
MJ) per ton avfall 
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Parker och grönområden 

• Total yta med parker och grönområden, samt uppdelning på andel av olika 
markbeläggningar (gräs, grus, sand etc.) 

• Total mängd växter (antal träd respektive antal buskar och övriga plantor)  
• Energianvändning för drift och underhåll av t.ex. gräsmattor, träd, buskar etc.  
• Mängd parkbänkar och -bord totalt i området, samt beskrivning av uppbyggnad av dessa 

(materialslag samt mängd av olika typer av material per bänk) 
• Lekredskap: Mängd av olika materialslag 

 

    

Total yta av parker 
och grönområden, 
uppdelat på olika 
typer av 
markbeläggningar 

Total mängd växter (antal 
träd, antal buskar och 
övriga plantor ) 

Transportavstånd från 
inköpsställe (km) 

Typ av transport och bränsle  

(t.ex. lastbil, diesel) 

    

Typ av maskiner som 
används för drift och 
underhåll av 
gräsmattor, träd, 
buskar etc.: 

Antal maskintimmar per 
år för drift och underhåll 
av gräsmattor, träd, 
buskar etc.  

Typ av bränsle för dessa 
maskiner, samt 
bränsleförbrukning (liter per 
timme eller motsvarande) 

 

    

Total mängd 
parkbänkar och andra 
fasta detaljer:  

Antal bord, bänkar 
etc. totalt i området 

Uppbyggnad av 
parkbänkar och andra 
fasta detaljer:  

mängd av olika 
materialslag per bänk, 
bord osv. 

Total mängd lekredskap: 

 

Mängd av respektive 
materialslag som ingår totalt 
sett i områdets lekredskap 
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System för dagvattenhantering 

• Typ av material samt materialåtgång, per liter vatten samt totalt för området, 
• Livslängd för de ingående komponenterna 
• Eventuell energianvändning och transportbehov (inkl transportslag och typ av bränsle) vid 

drift och underhåll. 
 

   

Ingående delar som ingår i 
dagvattenhanterings-
systemet 

Anläggningsmaterial för 
dagvattenhanteringssystemet 
(uppdelat på de olika ingående 
delarna): 

kg eller ton av respektive ingående 
material 

Uppskattad livslängd för de olika 
ingående delarna i anläggningen (antal 
år) 

   

Ev. transportbehov för drift 
och underhåll av systemet  

(t.ex. angivet som km/år, 
timmar/år eller annan 
relevant enhet) 

 

Transportslag, typ av bränsle samt 
bränsleförbrukning relaterat till 
transportbehovet – dvs om 
transportbehovet anges i km/år så 
ange bränsleförbrukningen i t.ex. 
liter diesel per km, eller total 
dieselanvändning per år 

 

   

Typ av maskiner som 
används för drift och 
underhåll av 
dagvattensystemet 

 

Obs! om ni här  inkluderar 
även fordon behöver inte 
transportbehovet anges 
också ovan! 

Antal maskintimmar per år för 
drift och underhåll av 
dagvattensystemet 

Typ av bränsle för dessa maskiner, 
samt bränsleförbrukning (liter per 
timme eller motsvarande) 
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Kajanläggning 

• Typ av material samt materialåtgång, totalt för den anlagda kajen i området 
• Livslängd (om olika för de ingående delarna anges de olika livslängderna) 
• Transportbehov (inkl transportslag och typ av bränsle) för transport av material 
• Ev. energianvändning för anläggning av kajen, samt för drift och underhåll (om relevant) 

 

     

Ingående delar 
som ingår i 
kajanläggningen 

Anläggningsmaterial för 
kajanläggningen 
(uppdelat på de olika 
ingående delarna): 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd för 
de olika ingående 
delarna i anläggningen 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive 
anläggnings-mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Typ av maskiner 
som används i 
samband med 
anläggning av 
kajen 

Antal maskintimmar  Typ av bränsle för dessa 
maskiner, samt 
bränsleförbrukning (liter 
per timme eller 
motsvarande) 

  

     

Typ av maskiner 
som används i 
samband med drift 
och underhåll av 
kajanläggningen 

Antal maskintimmar per 
år för drift och underhåll 
av kajanläggningen 

Typ av bränsle för dessa 
maskiner, samt 
bränsleförbrukning (liter 
per timme eller 
motsvarande) 
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Byggnadsrelaterat 

• Atemp (m2) för aktuell byggnad 
• Energiprestanda för aktuell byggnad (kWh/m2, år) 
• Typ av energiförsörjning  
• Typ av material samt materialåtgång per byggnadsdel (se nedan), totalt för den aktuella 

byggnaden  
• Livslängd (om olika för de ingående delarna anges de olika livslängderna) 
• Transportbehov (inkl transportslag och typ av bränsle) för transport av material 
• Energianvändning för uppförande av byggnad (byggel + bränsle för truckar som inte går 

på el etc.) 
 

Byggnadsdelar: 

• Grundläggning 
• Stomme (inklusive mellanbjälklag, exklusive ytterväggar) 
• Ytterväggar  
• Ytterdörrar och fönster 
• Vindsbjälklag och yttertak 
• Innerväggar  
• Innerdörrar 
• Golvmaterial 
• Ventilationssystem 
• Värme och sanitet 
• El-artiklar  
• Vitvaror 
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Grundläggning Ingående material i 
grundläggningen; 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Typ av maskiner 
som används i 
samband med 
anläggning av 
grund 

Antal maskintimmar  Typ av bränsle för dessa 
maskiner, samt 
bränsleförbrukning (liter 
per timme eller 
motsvarande) 

  

     

Stomme (inkl. 
mellanbjälklag), 
ange antal 
mellanbjälklag och 
yta (m2) per styck 

Ingående material i 
stomme 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Ytterväggar, ange 
även total yta (m2) 

Ingående material i 
ytterväggar  

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Ytterdörrar, total 
yta (m2) 

Ingående material i 
ytterdörrar, 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Fönster, totalt 
antal samt total 
yta 

Ingående material i 
fönster 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Vindsbjälklag och 
yttertak, total 
takyta (m2) 

Ingående material i 
vindsbjälklag och 
yttertak  

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 
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Innerväggar, total 
yta (m2) 

Ingående material i 
innerväggar  

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Innerdörrar, totalt 
antal samt total 
yta (m2) 

Ingående material i 
innerdörrar, 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Innertak, total yta 
(m2) 

Ingående material i 
innertak, 

kg eller ton av respektive 
ingående material  

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Golvbeläggningar, 
total yta (m2) 

Ingående material i 
golvbeläggningar, 

kg eller ton av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Ventilations-
system 

 

 

Ingående material i 
ventilationssystem, 

kg eller ton av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Värme och sanitet 

 

Ingående material i 
system för värme och 
sanitet, 

kg eller ton av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Elartiklar Ingående material i 
elartiklar, 

kg av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 
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Vitvaror Ingående material i 
vitvaror, 

kg eller ton av respektive 
ingående material 

Uppskattad livslängd 
(antal år) 

Transportavstånd 
från inköpsställe för 
respektive mtrl  

(km) 

Typ av 
transport och 
bränsle  

(t.ex. lastbil, 
diesel) 

     

Byggel, kWh totalt 
sett under 
byggtiden för 
bodar och 
maskiner 

Annan energianvändning 
under byggtid, typ samt 
mängd av olika bränslen 
(diesel för truckar etc.) 
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