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Abstract 
 
This Master’s Thesis aims to illustrate in what ways the two Swedish environmental 
assessment tools, the Environmental Load Profile and EcoEffect differ and if performed 
valuations gives different results and environmental goals. 
 
The built urban environment causes about half the environmental loading in Sweden. The 
society’s ambition towards sustainable development has resulted in demands reducing the 
environmental load. One way to accomplish this change is with the assistance of tools for 
environmental assessment of the built environment. There are a number of tools available on 
the market today: checklists, criteria systems and life cycle assessment. The tools are 
approaching the life cycle assessments way to analyse and valuate environmental questions. 
There are two existing tools with life cycle perspective developed in Sweden, the 
Environmental Load Profile and EcoEffect. These two differ in a number of aspects. The most 
significant distinctions are that the Environmental Load Profile is developed for city districts 
and EcoEffect for properties. The tools measure different environmental impact categories 
and there are differences in the input data. The tools are based on different lifecycle inventory 
data for building materials and for technical supplies. EcoEffect includes an additional step of 
aggregation than the Environmental Load Profile, called weighting. In contrast to EcoEffect 
incorporated in the Environmental Load Profile, is a method for calculating the energy 
balance of the building. The tools present their results in different ways with different units. 
 
The greatest difficulty in using the tools is to find necessary input data. To simplify this, an 
input data template for the user with clear instructions, could be established. The property 
developer could further establish a list, including input data for both methods. Another 
difficulty is to find a representative reference, which gives a fair comparison. It is difficult to 
compare the outcome of the methods, since there are many differences in the structure and 
way of presentation. The tools generate different outcomes. The Environmental Load Profile 
gives better results than EcoEffect by comparing with a reference. However comparing at a 
more detailed level, between g CO2-equivalents, EcoEffect gives better results for energy but 
not for material. To investigate why there are differences in the results another valuation has 
been made, with the same inputdata and reference. Even these results were different. While 
the same input data and reference are used couldn´t that be the reason. Concerning the 
material one explanation could be that the tools have different life cycle inventory data and 
concerning the energy one explanation could be the differences in data for technical supplies. 
To investigate how much the choice of technical supplies means, an additional valuation has 
been made, with the same input data and data for technical suppliy. Even this valuation gave 
different results, why input data and data for technical supply are eliminated as sources of 
error for energy. Differences in the programs calculation are not further investigated. 
 
Both the Environmental Load Profile and EcoEffect are useful to assist in identifying 
significant environmental aspects. They give indications on where measures should be taken 
for the specific property or area. The indications can be used for formulation of environmental 
goals. The tools can also be used to follow up these environmental goals. EcoEffect has, in 
contrast to the Environmental Load Profile, a well developed working sheet where the 
environmental goals can be formulated and followed up. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete syftar till att illustrera i vilka avseenden de två svenska 
miljövärderingsmetoderna, Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect skiljer sig åt och om 
värderingar med dessa leder fram till olika resultat och miljömål. 
 
I Sverige står fastighetssektorn, inkluderat allt byggande samt all användning av bostäder och 
övriga lokaler, för grovt uppskattat halva miljöbelastningen. Samhällets strävan mot en 
hållbar utveckling, har medfört att krav börjat ställas på att miljöpåverkan måste minska. Ett 
sätt att åstadkomma denna förändring är med hjälp av miljövärderingsverktyg för byggnader. 
Det finns ett antal befintliga system ute på marknaden idag, vilka är av typerna checklistor, 
kriteriesystem och livscykelanalyser. Alla mer utvecklade metoder börjar närma sig 
livscykelanalysens sätt att analysera och värdera miljöfrågor och det råder idag en stor enighet 
om att livscykelperspektiv skall gälla vid miljövärdering av byggnader. I Sverige finns två 
metoder med livscykelperspektiv utvecklade, Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect. Dessa 
skiljer sig åt på ett antal punkter. Miljöbelastningsprofilen är utvecklad för värdering av ett 
helt stadsdistrikt, medan EcoEffect är utvecklat för en fastighet. Metoderna mäter vidare olika 
miljöbelastningar och har en del skillnader i indata. Skillnader finns även i metoderna 
inbyggd materialdata och data om den tekniska försörjningen. EcoEffect innehåller till 
skillnad från Miljöbelastningsprofilen en viktningsdel och Miljöbelastningsprofilen innehåller 
till skillnad från EcoEffect en inbyggd energiberäkning. Metoderna redovisar sina resultat på 
olika sätt med olika enheter. 
 
Den största svårigheten med metoderna är att finna erforderliga indata. För att förenkla detta 
kan en indatamall med tydliga instruktioner för användaren upprättas. Byggherren borde på 
något systematiskt vis, upprätta en lista med all indata till båda metoderna. En annan svårighet 
är att finna en represesentativ referens, som ger en rättvis jämförelsegrund. Det är vidare 
mycket svårt att jämföra värderingsresultaten för metoderna, eftersom många skillnader finns 
i metodernas uppbyggnad och redovisningssätt. Metoderna genererar olika resultat vad gäller 
de jämförbara delarna. Miljöbelastningsprofilen ger bättre resultat än EcoEffect vid 
jämförelse med referens. Vid jämförelse på detaljnivå, mellan g CO2-ekvivalenter ger 
EcoEffect bättre resultat för energi men inte för material. För att utreda vad dessa skillnader i 
resultat beror på gjordes en omvärdering, med samma indata för material och energi för 
byggnaden samt med samma referens. Även dessa resultat skiljde sig åt. Eftersom samma 
indata och referens har använts till metoderna, ligger inte skillnaden där. För materialens del 
är en förklaring att de olika metoderna innehåller olika livscykeldata och för energins del 
finns skillnader i data för den tekniska försörjningen. För att undersöka hur mycket valet av 
den tekniska försörjningen betyder gjordes ytterligare en omvärdering för energi, med samma 
indata och data för den tekniska försörjningen. Även denna värdering gav skilda resultat, 
därmed är indata och livscykeldata eliminerade som felkällor för energidelen. Programmens 
sätt att räkna är ej vidare undersökt. 
 
Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect fungerar båda som hjälpmedel för att identifiera 
betydande miljöaspekter. De indikerar på var åtgärder skall sättas in för ett specifikt objekt. 
Utifrån denna kartläggning av ett projekts miljöaspekter kan övergripande och detaljerade 
miljömål formuleras. Metoderna kan även användas för uppföljning av miljömålen. En 
skillnad är att det i EcoEffect finns ett arbetsblad utvecklat, där miljömål kan sättas och följas 
upp. 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel behandlar bakgrunden till detta examensarbete, därefter presenteras 
syfte, metodbeskrivning och avgränsningar. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs Agenda 21, ett 
handlingsprogram för hållbar utveckling. Hållbar utveckling formulerades år 1987 i 
Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som ”en utveckling som 
tillmötesgår människors nuvarande behov utan att äventyra behoven för kommande 
generationer”. Här betonades särskilt sambandet mellan social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet (Miljövårdsberedningen, 2001). Detta har blivit vägledande för det långsiktiga 
miljöarbetet, i stort sett över hela världen. Den byggda miljön spelar en stor roll i arbetet mot 
hållbar utveckling, eftersom byggsektorn har ett tungt ansvar för vårt samhälles totala 
miljöbelastning (Forsberg, 2003). 
 
Inom byggsektorn söker man mått och indikatorer som beskriver miljöpåverkan och som kan 
underlätta beslut på vägen mot en långsiktigt uthållig byggsektor (Bygg och teknik nr 4 1999, 
sid 28-29). De många miljöfrågornas inbördes betydelse för en hållbar utveckling är dock i 
regel oklar, det finns därför ingen entydig metod att mäta och beskriva en byggnads 
miljöstatus. Olika metoder har olika utgångspunkter och kriterier, vilket resulterar i olika 
resultat (Glaumann, 1998). Det är idag svårt att fastställa hur stor miljöpåverkan en enskild 
byggnad åstadkommer, det saknas tillfredställande beräkningsmetoder och kunskap om vilka 
faktorer som har störst respektive minst effekt. Det är i byggbranschen angeläget att kunna 
beräkna hur en byggnad påverkar sin omgivning, under sin livstid med en enkel metod. En 
praktiskt användbar värderingsmetod för byggnaders miljöpåverkan måste vidare fungera i 
alla stadier: vid planering, projektering och byggande (Planera Bygga Bo nr 1 1998, sid 15). 
De största möjligheterna att påverka en byggnads miljöanpassning finns i de tidiga skedena, 
det efterfrågas därför en miljövärderingsmetod som är tillämpbar då. En metod som fungerar 
som ett ledningsverktyg, istället för metoder för befintlig bebyggelse, där möjligheterna att 
påverka och förändra är mindre. Det finns en tydlig klyfta vad gäller miljövärderingsmetoder 
mellan den praktiska och teoretiska verkligheten. Många metoder är fortfarande under 
utveckling, men företagen har inte tid och råd att vänta på att informationen skall bli 
heltäckande och kunskapen total. Det byggs här och nu och systemen behöver bli praktiskt 
tillämpbara (Larsson, 1997). 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra de två svenska miljövärderingsmetoderna med 
livscykelperspektiv, Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect. Svårigheter med metoderna skall 
fastställas och jämförbarheten av metodernas värderingsresultat skall undersökas. Vidare skall 
användbarheten av metoderna för att sätta miljömål utredas. Målet är att illustrera i vilka 
avseenden metoderna skiljer sig åt och om värderingarna leder fram till olika resultat och 
miljömål. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till de två svenska livscykelbaserade miljövärderingsmetoderna 
EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen, där endast jämförbara delar är iakttagna. Vidare är 
arbetet avgränsat till att undersöka tillämpningen på en kontorsfastighet och inte andra typer 
av fastigheter. Det sker ej heller någon heltäckande jämförelse mellan de i programmen 
befintliga livscykeldata. 
 
 
1.4 Metodbeskrivning 
Detta examensarbete är uppbyggt på en litteraturstudie, varefter en omfattade datainsamling 
har genomförts. Detta för att kunna genomföra miljövärderingar och jämföra utfallen. 
 
1.4.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis för att få en god grund till problembeskrivningen har en litteraturstudie 
genomförts. Här kartlades byggnaders miljöpåverkan, vilka lagar och krav som gäller för 
byggande i Stockholm samt byggsektorns miljöarbete. Vidare redogjordes för befintliga 
miljövärderingsmetoder såväl nationella som internationella, med tyngdpunkt på 
Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect. 
 
1.4.2 Källkritik 
I litteraturstudien har så aktuell litteratur som möjligt använts, men eftersom 
miljövärderingsmetoder är en relativt ny företeelse, medför detta att litteratur kan bli inaktuell 
relativt snabbt. Indata till värderingarna är hämtad från ett flertal olika källor, vilket medför 
att flertalet felkällor finns. Information om produkter är hämtade från tillverkare, varför denna 
information bör granskas kritiskt. En del data är antagna och felaktiga antaganden här 
genererar fel senare i värderingen. 
 
1.4.3 Datainsamling 
För att finna materialmängder i objektet har befintliga dokument, som redogör för en del 
använt material studerats. Mycket av arbetet ligger på entreprenad, varvid underentreprenörer 
och leverantörer har kontaktats. En del materialmängder är framtagna utifrån ritningar och 
genomförda inventeringar. Två inventeringar har genomförts på plats, en i byggnaden 040621 
och en utomhus 040830. Ritningar och andra dokument såsom Skanskas Miljöloggbok och P-
net har även granskats. Bygg- och miljövarudeklarationer har studerats för att få reda på 
produktvikter, tillverkningsort och transportsätt. För att finna farliga ämnen inbyggda i 
objektet har Skanskas Miljöloggbok studerats, där alla produkter som innehåller ämnen från 
Skanskas Förbudslista Sverige, Skanskas Avvecklingslista Sverige och Skanskas 
Bevakningslista Sverige finns inlagda med bygg- respektive miljövarudeklarationer. 
 
1.4.4 Värdering 
Värderingar har genomförts med Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect i avseende på de 
jämförbara delarna. Metodernas uppbyggnad och värderingsresultat har jämförts och 
analyserats. Slutligen har metoderna undersökts i avseende på dess tillämpbarhet att sätta 
miljömål till miljöprogram. 
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2. Byggnaders miljöpåverkan 
 
Byggnader innebär en hög miljöbelastning för samhället, de intar en särställning då de har en 
längre brukstid än andra produkter. Detta innebär att vi har bäddat in en hel del problem i 
byggnaderna, som kommer att dyka upp så småningom. Det är därför viktigt att vi börjar 
bygga rätt nu, så att vi slipper obehagliga problem i framtiden (Kretsloppsdelegationens 
rapport 1998:22). I detta kapitel beskrivs byggnaders påverkan på den yttre miljön och på 
människors hälsa. 
 
 
2.1 Yttre miljö 
Byggverken i världen står för en sjättedel av världens sötvattenskonsumtion, en fjärdedel av 
träförbrukningen och två femtedelar av material- och energianvändningen (Boverket 1998, 
Teknikum). I Sverige står fastighetssektorn, inkluderat allt byggande samt all användning av 
bostäder och övriga lokaler1, för grovt uppskattat halva miljöbelastningen i samhället. Totala 
antalet fastigheter omfattar cirka 645 miljoner m² uppvärmd yta, varav 380 miljoner m² är i 
bostäder och 265 miljoner m² i lokaler (Boverket 2002, Byggsektorns miljömål). 
 
En byggnad innehåller mycket material och förbrukar därmed mycket naturresurser. Varje år 
cirkulerar cirka 1 000 miljoner ton vatten genom fastighetsbeståndet och cirka 8 000 miljoner 
ton luft i olika klimatanläggningar (www.sou.gov.se). Den årliga materialförbrukningen för 
hus är 8 miljoner ton och mängden avfall som husen genererar 1-2 miljoner ton/år. 
Användning av farliga ämnen har stor påverkan på ekosystem och människors hälsa. Riskerna 
av detta är otillräckligt kända. 
 
Energianvändningen under driftskedet orsakar den största miljöpåverkan för en byggnad 
(Byggsektorns Kretsloppsråd, slutrapport 2001). Av en byggnads totala energianvändning 
ligger cirka 14 % vid produktion, cirka 85 % vid drift och cirka 1 % vid rivning (Stockholm 
Stad, 2000). Totalt sett används ungefär 40 % av energiåtgången i Sverige för bostäder och 
lokaler (Kretsloppsdelegationens rapport 1997:13). Energi används i en byggnad till 
uppvärmning, kylning, uppvärmning av varmvatten och till fastighetsel. All denna 
energianvändning innebär en negativ påverkan på miljön. Förbränning av fossila bränslen är 
en av orsakerna till växthuseffekten, kärnkraften har problem med radioaktivt avfall och 
olycksrisker, vattenkraften påverkar miljön lokalt genom att störa vattenflödet samt vindkraft 
påverkar miljön lokalt, estetiskt och genom störande buller (Carling & Lundborg, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Industriell verksamhet undantagen 
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2.2 Hälsa 
Enligt 1 § Riodeklarationen står människan i centrum i strävan mot en hållbar utveckling. Hon 
har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen. Det övergripande målet i 
Sverige är att ingen skall bli sjuk till följd av brister i inomhusmiljön (Miljövårdsberedningen, 
1996). 
 
Inomhusklimatet skapas av byggnaden, dess installationer, inredning, geografiskt läge och 
utomhusmiljö (Magnusson & Qvist, 1990). Innemiljöns kvalitet har betydelse för både hälsa 
och komfort, den upplevs genom alla sinnen såsom syn, lukt, hörsel och smak (Norberg, 
2004). De faktorer som medför hälso- och komfortproblem i inomhusmiljön är av fysisk, 
psykisk och social karaktär, med fysiska faktorer avses kemiska, biologiska och fysikaliska 
faktorer. Hur allvarlig den hälsoeffekt som en individ drabbas av beror på en mängd faktorer 
såsom individens känslighet, exponeringsnivån och exponeringstiden (Rengholt, 1990). 
Eftersom vi tillbringar mer än 90 % av dygnet inomhus, kan eventuell miljöpåverkan från 
byggnaders innemiljö bli allvarlig (Byggsektorns Kretsloppsråd, slutrapport 2001). 
 
Faktorer som särskilt uppmärksammas när det gäller besvär orsakade av innemiljön är radon, 
fukt och otillräcklig ventilation (www.fhi.se). När fler människor än normalt har besvär och 
dessa kopplas till vistelse i en viss byggnad, brukar man tala om sjuka hus symptom 
(www.astmaochallergiforbundet.se). 10-30 % av moderna hus ger upphov till sjuka hus 
syndrom (Sick Building Syndrome, SBS) Symptomen är: irritation i ögon, näsa och hals, 
halsinfektioner, infektion i bihålorna, en känsla av torrhet i slemhinnor, torra läppar och hud, 
klåda i ansiktet och i hårbotten, hudrodnad, eksem, en typisk trötthet, brist på koncentration, 
illamående, huvudvärk och allergibesvär (Bokalders & Block, 1997). I Sverige har mer än en 
tredjedel av befolkningen mellan 16 och 84 år någon form av allergi eller annan 
överkänslighet. Allergierna ökar och är idag den vanligaste sjukdomen hos barn (Apoteket & 
Statens Folkhälsoinstitut, 2002). 
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3. Lagstiftning och krav 
 
Samhällets strävan mot en hållbar utveckling och en alltmer omfattande medvetenhet om 
byggsektorns miljöpåverkan, har lett till att nya lagar och krav för byggsektorn har ställts upp. 
Nedan följer en genomgång av de lagar och krav som ställs på byggandet i Stockholm. 
 
 
3.1 Miljöbalken 
Miljöbalken, MB (SFS 1998:808) trädde i kraft år 1999 och därmed sammanfördes femton 
miljölagar till en. Tanken var att det skulle underlätta miljöarbetet, genom att alla lagar med 
anknytning till miljön samlades i en sammanhållande lag. Den gäller för alla verksamheter 
som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller som kan 
äventyra en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. MB är indelad i sju 
avdelningar: övergripande bestämmelser, skydd av naturen, särskilda bestämmelser om vissa 
verksamheter, prövningen av mål och ärenden, tillsyn m.m. samt påföljder, ersättning och 
skadestånd. 
 
Enligt 1:1 MB syftar bestämmelserna ”till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras om en hälsosam och god livsmiljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 
att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl”. Denna 
paragraf skall vara styrande för tillämpningen av alla bestämmelser i MB (Rubensson, 2001). 
I MB 1 kap. finns även de fem grundstenar som tillämpningen av balken förutsätter för att 
målen skall kunna nås: 

 Människans hälsa och miljön skall skyddas mot skador och olägenheter som orsakas 
av föroreningar eller annan påverkan 
 Natur och kulturområden skall skyddas och vårdas 
 Den biologiska mångfalden skall bevaras 
 Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social 

och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas 
 Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material samt råvaror 

och energi skall främjas så att ett kretsloppssamhälle uppnås (Ammenberg, 2004) 
 
I MB 2 kap. finns de allmänna hänsynsreglerna, vilka skall följas av alla oavsett om något 
ingripande från en myndighet sker. Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de allmänna 
hänsynsreglerna följs, bevisbördan är omkastad. Hänsynsreglerna ger uttryck för: 
kunskapskravet, försiktighetsprincipen, användande av bästa möjliga teknik, 
lokaliseringsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprincipen, produktvalsprincipen, 
skälighetsregeln, ansvaret för avhjälpande av skador samt stoppregeln (Kellner & Ståhlbom, 
2001). MB är en ramlag, vilket innebär att de flesta reglerna inte är exakta, som komplement 
finns ett stort antal anslutande förordningar och myndighetsföreskrifter (Rådberg, 1999). 
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3.2 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) trädde i kraft år 1987 och är indelad i sjutton 
kapitel. Den innehåller enligt 1 kap 1 § bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 
byggande. Bestämmelserna syftar till ”att med beaktande av den enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer”. Som komplement till PBL finns tillhörande Plan- och byggförordning PBF 
(SFS 1987:383), Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. BVL (SFS 1994:847) 
och Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. BVF (SFS 1994:1215) 
(www.notisum.se). I juni 2002 fick en parlamentarisk sammansatt kommitté i uppdrag att se 
över plan- och bygglagsstiftningen. Syftet var bland annat att anpassa lagstiftningen till en 
inriktning mot hållbar utveckling och att samordna bestämmelserna i Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken. Kommittén skall redovisa sina förslag i ett slutbetänkande senast den 31 
december 2004 (Regeringskansliet, 2004). 
 
 
3.3 Nationella miljömål 
Riksdagen beslutade i april 1999 om femton nationella miljömål, som skall vara utgångspunkt 
för samhällets miljöarbete. Miljömålen skall vara vägledande för arbetet med att åstadkomma 
en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och har blivit riktmärken för allt svenskt 
miljöarbete. Målen har vuxit fram ur ett samarbete mellan förtroendevalda, myndigheter, 
näringsliv och miljöorganisationer (www.naturvårdsverket.se). Tanken är att målen skall nås 
inom en generation, det vill säga omkring år 2020-2025. Därmed skall ett samhälle kunna 
lämnas över till nästa generation, där de stora miljöproblemen är lösta (Proposition 
1997/98:145). 
 
De femton miljömålen är: frisk luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, 
myllrande våtmarker, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning, bara 
naturlig försurning, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god 
bebyggd miljö, giftfri miljö, säker strålmiljö, skyddande ozonskikt och begränsad 
klimatpåverkan (www.miljomal.nu). Målen är allmänt formulerade och anger riktlinjer, för att 
kunna bli användbara i miljöarbetet måste de preciseras. Detta sker genom att riksdagen 
upprättar delmål och med ledning av dessa sätter samhällets olika sektorer upp mål för sitt 
miljöarbete, vilka kallas sektorsmål (Boverket 1999, God bebyggd miljö). Länsstyrelserna har 
ansvaret för regionala mål och kommunerna har ansvaret för att anpassa målen lokalt 
(www.naturvårdsverket.se). Regeringen har inrättat ett miljömålsråd för att samordna arbetet 
mellan myndigheterna. Vart fjärde år lämnar miljömålsrådet en rapport om utvecklingen mot 
miljömålen till regeringen, vilken används som underlag till regeringens miljöproposition. 
Nästa stora miljömålsproposition förväntas vara klar år 2005 (www.regeringen.se). 
 
3.3.1 Byggsektorns miljömål 
Det miljömål som berör byggsektorn är ”En god bebyggd miljö”. Regeringen har utsett 
Boverket till ansvarande myndighet, för formulering av del- och sektorsmål till detta miljömål 
(Bygg- och teknik nr 4 1999, sid 12-14). Boverkets arbete skall enligt regeringens 
uppdragstext, ha sin tyngdpunkt i frågor som rör boende samt uppförande och förvaltning av 
byggnader och andra anläggningar (Bygg- och Teknik nr 4 2000, sid 38-39). Målet är att 
städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö och att de 
skall medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara 
och utvecklas, byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser 
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främjas. Riksdagen har antagit tio av Boverkets föreslagna delmål vilka behandlar: 
planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, 
minskning av avfallsmängder, enhetlig standard på deponier, energianvändning mm. i 
byggnader, byggnaders påverkan på hälsan, matavfall från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker samt matavfall från livsmedelsindustrier mm. (Miljömålsrådets uppföljning av 
Sveriges miljömål, 2004). Boverket har vidare presenterat fyra sektorsmål vilka behandlar: 
effektivare energianvändning, förbättrad inomhusmiljö, ökad hushållning med resurser samt 
allmänna mål och medel. 
 
Sektorsmål 1: Effektivare energianvändning 
Energianvändningen i byggnader skall minska och företrädelsevis förnybara energikällor med 
liten miljöpåverkan skall användas. Vid större underhåll och renoveringar skall byggnaders 
energieffektivitet ökas. Målet är att den årliga användningen av köpt energi i nya byggnader 
skall vara högst 60 kWh per m² år 2020 och i offentligt ägda byggnader skall användningen 
av köpt energi år 2050 ha minskat med 50 % räknat från år 1995. För att nå dessa mål 
kommer kraven på energihushållning i byggreglerna att öka och möjligheter till utfärdande av 
föreskrifter om energihushållningsåtgärder i befintliga byggnader att införas. Det blir även 
möjligt med system för obligatorisk energideklaration av byggnader. 
 
Sektorsmål 2: Förbättrad inomhusmiljö 
Målet är att människor inte skall utsättas för negativ hälsopåverkan från byggnadsverk på 
grund av brister i boendemiljön, gällande temperatur, emissioner, ventilation, fuktbelastning, 
buller, radon eller starkt elektriska och magnetiska fält. Forskning och kontroll skall 
säkerställa en minskning av negativa faktorer, av hur människor upplever innemiljön. 
Användning av kemikalier i byggprodukter som kan ge negativ hälsopåverkan, skall minska 
och på sikt avvecklas. Innan år 2020 skall det inte förekomma några kända negativa 
hälsoeffekter från använda kemiska ämnen. 
 
Sektorsmål 3: Ökad hushållning med resurser 
Målet är att råmaterial- och vattenförbrukning samt energianvändningen i byggsektorn inte 
skall öka, i förhållande till vad olika regioner tål i form av miljöbelastningar. För att nå detta 
skall avfall från bygg- och anläggningssektorn minska i volym och farlighet. Deponering skall 
minska och restprodukter skall användas marknadsmässigt och miljömässigt optimalt. 
Vattenanvändningen skall minska och avloppssystemen skall utformas, så att de underlättar 
nyttiggörandet av näringsämnen. 
 
Sektorsmål 4: Allmänna mål och medel 
Målet är att den allmänna kompetens- och utbildningsnivån vad gäller sektorns miljöpåverkan 
och inverkan på människors hälsa, skall förbättras hos alla verksamma i byggsektorn. Detta 
skall nås genom att sektorns dokument, avtal, standarder, beskrivningar, system, organisation 
och administration utformas så att verksamheten bedrivs med kontinuerligt ökande 
miljöhänsyn och kretsloppsanpassning. Material, varor och alla större bygglovpliktiga 
åtgärder skall beskrivas och driftsförhållandena i alla byggnader skall miljödeklareras. 
Offentliga byggherrars upphandling, fastighetsförvaltning och entreprenadverksamhet skall 
vara miljömässigt föredömliga och sektorns myndigheter skall vara certifierade miljö- och 
kvalitetsmässigt (Boverket 2002, Byggsektorns miljömål). 
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3.3.2 EU-prioriteringar för att nå miljömålen 
För att de femton nationella miljömålen skall kunna uppnås krävs åtgärder på nationell, 
regional och global nivå. Detta eftersom miljöproblemen är gränsöverskridande. EU: s sjätte 
miljöhandlingsprogram lägger fast riktlinjerna för miljöpolitiken fram till år 2012 och tar upp 
fyra prioriterade områden: 

 Klimat 
 Natur och biologisk mångfald 
 Miljö, hälsa och livsmiljö 
 Naturresurser och avfall 

 
Under miljömålet ”God bebyggd miljö” är det framför allt frågor om produkter och avfall i ett 
livscykelperspektiv, som kräver ett omfattande arbete på EU-nivå. Energi, inomhusmiljö, 
bullerkrav på transportmedel, strategier för resurshantering och avfallsåtervinning är också 
viktiga frågor i EU-arbetet (Miljödepartementet, 2003). 
 
 
3.4 Ekologiskt hållbar byggd miljö 
Det pågår idag två projekt som skall leda till en ekologiskt hållbar byggd miljö, regeringens 
igångsatta projekt ”Bygga, bo och förvalta för framtiden” och näringslivets ”Byggsektorns 
miljöprogram 2003”. Projekten har en gemensam kärna, vilken är att de betydande 
miljöaspekter som skall hanteras är: energihushållning, materialhushållning, farliga ämnen 
och innemiljö. Man är även överens om att miljökompetensen skall öka och att miljöarbetet 
skall baseras på frivilliga åtaganden, i en nära samverkan mellan staten och byggsektorn 
(www.kretsloppsradet.se). 
 
3.4.1 Bygga/Bo-dialogen 
Bygga/Bo-dialogen är ett samarbete som inleddes hösten 1999 mellan företag, kommuner 
samt företrädare för statliga myndigheter och regeringen. Syftet har varit att komma fram till 
en frivillig överenskommelse, om olika åtgärder för en hållbar utveckling av bygg- och 
fastighetssektorn och ett hållbart samhällsbyggande i Sverige (www.byggabodialogen.se). 
Deltagarna i dialogen har genom backcasting, formulerat en vision för en hållbar bygg- och 
fastighetssektor till år 2025. Utifrån visionen har fyra områden, som de mest angelägna 
områden att skapa strategier för prioriterats. De fyra områdena är: energi, god inomhusmiljö, 
resurseffektivisering och sunda materialval (Miljövårdsberedningen, 2000). En 
överenskommelse har undertecknats av deltagarna, i vilken de förbinder sig att: aktivt arbeta 
för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, arbeta för att uppnå de mål som 
formulerats inom dialogen, medverka till att utveckla och följa upp målen samt medverka till 
att följa upp dialogprojektet (www.byggabodialogen.se). De har även skrivit under åtaganden 
om konkreta insatser inom sju strategiska områden, som behövs för att driva utvecklingen i 
önskvärd riktning, vad gäller de prioriterade områdena. Dessa områden är: planera för ett 
hållbart samhällsbyggande, se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel, skapa en 
effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och förvaltningsprocess, förvalta byggnadsverk med energi- 
och miljöhänsyn, klassificera byggnader, forska utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och 
fastighetssektor samt att följa upp och utvärdera. De som deltagit i projektet får kalla sig 
”aktör i Bygga/Bo-dialogen” och kan hävda att de har en särskild kompetens, förmåga och 
ambition inom området hållbar utveckling (Rapport från dialogens styrgrupp, 2003). 
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3.4.2 Byggsektorns miljöprogram 2003 
År 1994 bildade bygg- och fastighetssektorn på eget initiativ Byggsektorns Kretsloppsråd, ett 
nätverk bestående av ett fyrtiotal branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn, 
indelade i fyra intressegrupper: byggherrar/fastighetsägare, arkitekter/teknikkonsulter, 
byggindustrin och byggmaterialtillverkare. Syftet med Kretsloppsrådets arbete är att vara en 
stark drivkraft för ett uthålligt kretsloppssamhälle och att skapa ett heltäckande och samordnat 
miljöarbete inom hela bygg- och fastighetssektorn (Miljövårdsberedningen, 2001). Rådets 
primära uppgift är att fungera som ett kontaktorgan för sektorn mot olika politiska 
institutioner, samt att vara en samordnande länk mellan byggsektorns olika aktörer (Freilich 
& Jagrén, 2002). 
 
Byggsektorns Miljöprogram 2003 är ett frivilligt åtagande för hela byggsektorn som antogs av 
Byggsektorns Kretsloppsråd i oktober 2003. Det är en femårig handlingsplan, som innebär ett 
åtagande för sektorns aktörer att aktivt verka för en hållbar byggd miljö 
(www.kretsloppsradet.se). Syftet med programmet är ”att initiera, stödja och följa upp 
utvecklingen av en hållbar byggd miljö för att därigenom fullfölja byggsektorns åtagande”. 
År 2002 genomförde Kretsloppsrådet en miljöutredning som identifierade byggsektorns 
betydande miljöaspekter. Mot bakgrund av dessa formulerades övergripande mål inom fyra 
områden, som utgör grunden för miljöprogrammet: energihushållning, materialhushållning, 
utfasning av farliga ämnen och säkerställande av en god innemiljö. 
 
Område 1: Energihushållning 
Visionen är att byggnader och anläggningar skall utformas, byggas och förvaltas så att 
användningen av ändliga resurser och miljöbelastningen, till följd av energianvändningen 
minimeras. De övergripande målen är att den genomsnittliga användningen av köpt energi/m² 
(BRA) i bostäder och lokaler skall vara 10 % lägre år 2010 än år 2000. Byggsektorns 
användning av fossila bränslen för uppvärmning skall vara 20 % lägre år 2010 än år 2000. 
Senast år 2010 skall energianvändningen av fossila bränslen för transporter och 
arbetsmaskiner och i fasta anläggningar inom anläggningsverksamheten ha minskat med 10 % 
jämfört med år 2004. Under de övergripande målen finns fyra delmål, vilka behandlar krav på 
energistatistik, demonstrationsobjekt, energideklaration och mängd köpt energi. 
 
Område 2: Materialhushållning 
Visionen är att byggsektorns materialanvändning skall vara långsiktigt hållbar och effektiv. 
Målet för att nå denna är att mängden byggavfall fram till år 2010, skall ha minskat med 
hälften jämfört med år 2004. Det finns tre delmål under detta mål vilka behandlar: 
deponiavfall, kretsloppsanpassad avfallshantering och återvinning av betong, tegel och 
mineraliska blandmassor. 
 
Område 3: Utfasning av farliga ämnen 
Visionen är att människor och miljö inte skall utsättas för negativ påverkan av ämnen, som 
ingår i produkter använda vid byggande eller förvaltning. Det första övergripande målet för 
att nå visionen, är att användningen av ämnen som från miljö- och hälsosynpunkt betraktas 
som oönskade i byggsektorn, skall reduceras till ett minimum till år 2010. Det andra 
övergripande målet är att det skall påbörjas en sanering av särskilt utpekade ämnen i det 
befintliga beståndet. Senast år 2006 skall huvuddelen av de relevanta byggvaror som 
marknadsförs i Sverige vara försedda med byggvarudeklarationer, som kan underlätta valet av 
byggvaror, byggkonstruktioner och installationer. Under det första övergripande målet finns 
det fyra delmål, vilka behandlar ämnesegenskaper som från miljö- och hälsosynpunkt är 
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oönskade och byggprodukters innehåll av oönskade ämnen. Under det andra övergripande 
målet finns två delmål, vilka behandlar olika sätt att finna miljöinformation om byggvaror på. 
 
Område 4: Säkerställande av en god innemiljö 
Visionen är att byggnaders innemiljö skall ge god komfort och inte orsaka hälsoproblem. Det 
övergripande målet för att nå denna, är att nya byggnader skall utformas och uppföras så att 
de inte orsakar hälsoproblem. Befintliga byggnader som orsakar hälsoproblem idag, skall 
identifieras och åtgärdas senast år 2010. Det finns tre delmål inom detta område, vilka 
behandlar innemiljödeklarationer och fuktskyddsbeskrivning (Byggsektorns Kretsloppsråd, 
2003, Husbyggaren nr 5 2003, sid 22-24, 26-28). 
 
 
3.5 Stockholm stad 
Stockholm är Sveriges största kommun med drygt 760 000 invånare i arton stadsdelar. Staden 
växer och står därmed inför en utmaning att behålla och utveckla sin karaktär. Stockholm 
stads övergripande mål är att staden skall vara hållbar och attraktiv för människor att bo, 
arbeta och leva i (www.stockholm.se). 
 
3.5.1 Stockholms miljöprogram 
Stockholm stad har arbetat fram Stockholms miljöprogram för åren 2002-2006. Det är det 
femte i raden sedan det första togs fram i mitten av 1970-talet (Stockholms miljöprogram). 
Programmet är ett led i arbetet för att uppfylla beslutet fattat vid konferensen i Rio 1992, om 
att varje kommun skall ta fram en lokal agenda, för en långsiktigt hållbar utveckling 
(Stockholms Stad, 2000). Miljöprogrammet ligger till grund för mycket av det miljöarbete, 
som skall bedrivas i staden i framtiden. Det övergripande syftet med programmet är att 
Stockholm skall utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Det omfattar sex målområden, som 
alla har en koppling till ett eller flera av de nationella miljömålen. De övergripande målen 
preciseras av delmål, som bedöms vara möjliga att uppnå under programperioden, delmålen 
fokuserar på orsakerna till miljöproblemen och åtgärder som behövs formuleras under 
programperioden. De sex målområdena är: miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar 
energianvändning, ekologisk planering och skötsel, miljöeffektiv avfallshantering och sund 
inomhusmiljö. Alla delar av samhället berörs av målen i miljöprogrammet och det betyder att 
alla måste medverka för att målen skall nås, stockholmarna såväl som föreningar och 
näringsliv. Det yttersta ansvaret ligger dock hos stadens nämnder och de bolag där staden har 
inflytande. 
 
Målområde 1: Miljöeffektiva transporter 
Målet är att luften i Stockholm skall vara ren och frisk att andas. Luftföroreningar och buller 
från trafiken skall minimeras och planeringen av trafik, vägar och bebyggelse miljöanpassas. 
Kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd och baserad på miljöeffektiva fordon, även stadens 
egen fordonspark skall vara miljöanpassad. 
 
Målområde 2: Säkra varor 
Målet är att vår miljö skall bli fri från gifter. Stockholm stad skall ställa krav på 
miljöanpassning av kemikalier och andra varor och tjänster. Staden skall föregå med gott 
exempel i sina miljökrav på byggmaterial, fordonsutrustning, elektronik och livsmedel. 
Kunskaperna om farliga ämnens effekter på människa och miljö skall öka, likaså skall 
hushållens kunskaper om miljöanpassade varor och ekologiska livsmedel. 
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Målområde 3: Hållbar energianvändning 
Effektivare energianvändning leder till bättre hälsa, friskare luft, renare vatten och mindre 
påfrestning på atmosfären. Stockholm stad kan påverka hur mycket energi och vilka 
energislag som används. Energibesparingar måste dock ske så att människors bostads- och 
arbetsmiljöer inte försämras. 
 
Målområde 4: Ekologisk planering och skötsel 
Staden skall erbjuda stockholmarna en attraktiv och hälsosam utomhusmiljö. Mark och vatten 
skall planeras och skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Grön- och blåytor skall bevaras som 
rekreationsområden och ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Allmänheten skall 
informeras om och uppmuntras till att besöka och vistas i parker och naturområden. 
 
Målområde 5: Miljöeffektiv avfallshantering 
Avfall och sopor är resurser på fel plats, att hushålla med material, råvaror och energi bidrar 
till en ekologiskt uthållig värld. Mängden avfall per invånare skall minska och stockholmarna 
skall erbjudas en väl utbyggd avfallshantering. Källsortering och återvinning skall uppmuntras 
och kunskapen om Stockholms totala avfallsflöde skall öka. 
 
Målområde 6: Sund inomhusmiljö 
Målet är att bostäder i Stockholm skall vara hälsosamma, miljöanpassade och trivsamma. En 
bra bostad är fri från buller, fukt, skadliga emissioner och radon. Nya bostäder skall ha en 
sund inomhusmiljö och byggas enligt stadens ekologiska program, hushållens kunskaper om 
riskfaktorer i inomhusmiljön skall öka (Stockholms miljöprogram). 
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4. Miljövärdering av byggnader 
 
Utvecklingen av metoder för att miljövärdera byggnader är en relativt ny företeelse inom 
byggbranschen. Behovet av att värdera blir ett allt viktigare intresseområde bland alla aktörer 
på byggmarknaden, eftersom miljöfaktorerna spelar en stor roll för byggnadens värde och då 
miljöprestanda är ett viktigt argument för att sälja in projekt (Bygg- och teknik nr 4 1999, sid 
21-23). Flera olika varianter av metoder är framtagna, varav en del har prövats ute i 
verkligheten, medan andra befinner sig i olika utvecklingsstadier. Tanken är att en 
miljövärdering skall ge en sammanfattande helhetsbedömning, av en byggnads totala 
miljöpåverkan. För att bli praktiskt tillämpbara måste miljövärderingssystemen anpassas till 
de frågor som är särskilt viktiga inom byggsektorn, såsom energianvändningen, innemiljön 
och att nästan varje byggnad är unik i sin utformning och ligger i en unik omgivning (Lager, 
1998). I detta kapitel presenteras användningsområden för miljövärdering av byggnader samt 
kortfattade beskrivningar av befintliga metoder, internationella såsom nationella. 
 
 
4.1 Användningsområden 
Anledningarna till miljövärdering av byggnader kan vara olika. En är att det underlättar 
arbetet med att identifiera vilka miljöproblem som är väsentliga att arbeta med för olika 
aktörer (Glaumann, 2004). Ett användningsområde är att underlätta för företag, som vill 
påvisa framsteg med sitt miljöarbete (Bygg- och teknik nr 4 2001, sid 17-18). Miljöarbetet 
förväntas ge ökad konkurrenskraft och hjälp vid marknadsföringen. Företagen strävar efter 
goodwill och med hjälp av miljövärderingssystem, synliggörs miljö och hälsoproblemen för 
konsumenterna och producenterna (Larsson, 1997). Ett annat användningsområde är att 
använda en miljövärdering som verktyg för fastighetsägare, som vill förvissa sig om att 
fastigheten uppfyller de miljökrav som ställs i Miljöbalken (Bengt Dahlgren AB). 
 
Miljövärderingar av byggnader utförda i olika skeden, ger olika användningsområden. En 
värdering gjord under utredningsstadiet, kan användas som underlag för miljöprogram och för 
preliminära analyser för förväntad miljöprestanda (Glaumann, 2000). Ytterligare ett 
användningsområde är att tjäna som konsumentupplysning till köparen eller hyresgästen, om 
den planerade byggnadens belastning på miljön (Naturvårdsverket Rapport 4663). En 
värdering utförd under projekteringen, kan användas som underlag till alternativa lösningar. 
Om värdering utförs under förvaltningen, kan en anledning vara att få en översikt av 
miljöstatus hos det egna beståndet, som fastighetsägaren måste ha, för att kunna följa de 
system för miljöstyrning som finns i EMAS och ISO 14000 (Bygg- och teknik nr 4 2001, sid 
17-18). Värderingen kan vidare användas för att få ökad kunskap om fastigheten avseende 
drift och underhåll, vilken kan användas till att identifiera åtgärder som ger en långsiktigt 
bättre ekonomi (Glaumann, 2000). I de objekt som står inför ombyggnad eller renovering är 
det bra att göra en inventering, som grund för det miljöprogram som tas fram i samband med 
ombyggnaden. Vidare kan värderingen användas som underlag för kreditgivning och 
fastighetsförvaltning. Diskussioner med hyresgäster, banker och försäkringsbolag blir lättare 
och bättre för den fastighetsägare som känner till sina fastigheters förtjänster och brister i 
miljöhänseende. Kunskap om kända problem är ett sätt att undvika felinvesteringar och 
förutse kostnader (Bygg- och teknik nr 4 2001, sid 34-39). Värderingen kan även vara ett 
hjälpmedel vid fastighetsköp och försäljning och kan användas för uppföljning av miljömål. 
En värdering vid rivningsfasen kan användas till underlag för rivningsplan (Glaumann, 2000). 
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4.2 Miljövärderingsmetoder 
Miljövärderingsmetoderna kan delas upp i kategorierna: checklistor, kriteriesystem och 
livscykelanalyser. Checklistorna ger råd om vad som skall beaktas vid val av material och 
konstruktioner, men ger vanligtvis inga rekommendationer. I kriteriesystem pekas ett antal 
olika problemområden ut och kriterier rörande delproblem ställs upp. Kriterierna ger i 
allmänhet poäng som kan summeras eller viktas ihop gruppvis (Bygg- och teknik nr 4 1997, 
sid 18-20). Valet av värderingsmetod har stor betydelse för det slutgiltiga resultatet, eftersom 
olika metoder värderar olika miljöeffekter (Norén, 1998). 
 
Alla mer utvecklade metoder för miljövärdering av byggnader börjar närma sig 
livscykelanalysens sätt att analysera och värdera miljöfrågor (Byggforskning nr 3 1998, sid 
32-37). Det råder idag en stor enighet om att ett livscykelperspektiv skall gälla vid 
miljövärdering av byggnader (Lager, 1998). Livscykelanalys (LCA) är en metod för att 
analysera och värdera miljöpåverkan från en produkt under hela dess livscykel, från utvinning 
till avfallshantering (Norén, 1998). Metoden föreligger som internationell standard, ISO 
14040:1997 beskriver den allmänna strukturen, principerna och kraven för genomförande och 
avrapportering av resultaten av en livscykelanalysstudie. Detaljerna för 
livscykelanalystekniken finns beskrivet i ISO 14041:1998, 14042:2000 och 14043:2000 
(www.miljostyrningsradet.se). En livscykelanalys består enligt ISO 14040 av fyra faser: 
definition av mål och omfattning (ISO 14041), inventeringsanalys (ISO 14041), 
miljöverkansbedömning (ISO 14042) och tolkning av resultat (ISO 14043) (Rydh mfl, 2002). 
 
Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om någon regelrätt livscykelanalys i ISO:s 
mening vid miljövärdering av byggnader, eftersom detta skulle kräva fullständiga 
livscykeldata för alla byggmaterial, vilket inte finns idag (Glaumann, 2000). Bygganden och 
dess komponenter utmärker sig bland andra produkter genom att livstiden är lång, att 
produkten skall kunna användas på många olika sätt och att en stor del av byggnadens totala 
miljöbelastning kan knytas till driftskedet (Bygg- och teknik nr 4 1999, sid 25-27). 
Livscykelanalysmetodiken har medverkat till ett livscykeltänkande inom stora delar av 
byggsektorn och därmed minskat den tidigare starka fokuseringen på produktionsledet. Med 
livscykelanalystekniken kan de processer och material som ger de största negativa 
miljöpåverkningarna identifieras, varefter förbättringsinsatserna kan koncentreras till dessa 
(Bygg- och teknik nr 4 2001, sid 29-32). 
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4.2.1 Internationella metoder 
Nedan följer en kort presentation av tio internationella miljövärderingsmetoder: BREEAM, 
BEPAC, LEGOE, Envest 2, Athena Environmental Impact Estimator, BEAT, Eco-Quantum, 
Green Building Challenge, LEED och Økoprofil. 
 
BREEAM 
BREEAM (Building Research Environmental Establishment Assessment Method) är ett 
brittiskt miljövärderingssystem, som ligger till grund för flertalet andra värderingssystem. Det 
har utvecklats av BRE, Building Research Establishment, Storbritanniens motsvarighet till 
Sveriges Byggforskningsråd. Arbetet började år 1989 och den första versionen utkom år 1991 
(Larsson, 1997). Ett mål med BREEAM är att försöka minimera ogynnsamma effekter på den 
globala och lokala miljön orsakade av byggnader, samt främjandet av en sund inomhusmiljö i 
byggnader (Emenius & Staxler, 2000). Ett annat mål är att öka medvetandet om 
miljöproblemen bland alla aktörer inom bygg- och fastighetssektorn (Larsson, 1997). Med 
hjälp av BREEAM går det att bedöma nya och befintliga kontor, nya bostäder, nya lokaler 
och industrienheter samt nya stormarknader. Alla värderingar bygger på att globala, lokala 
och inomhusaspekter bedöms. Inom varje område skall ett antal kriterier uppfyllas och 
poängsättas, det finns både frivilliga och obligatoriska kriterier. För varje område krävs en 
minimipoängsumma, vilket gör att inget område kan negligeras. Eftersom man vill att 
systemet skall vara transparent och att även en oinsatt person skall kunna granska systemet 
och bilda sig en uppfattning, görs ingen viktning av de olika områdena (Boverket 1998, 
Miljövärdering av byggnader). Poängen summeras slutligen ihop till ett betyg efter skalan: 
Pass, Good, Very Good eller Excellent och ett miljöcertifikat tilldelas om en viss summa 
uppnås (www.bre.co.uk). BRE äger modellen och rätten att använda den, men utför inte själva 
värderingarna. Dessa görs av personer som arbetar på andra företag och som har blivit 
certifierade av BRE. Varje enskild värderare måste genomgå en utbildning för att få tillstånd 
att arbeta med metoden (Boverket 1998, Miljövärdering av byggnader). 
 
BEPAC 
BEPAC (Building Environmental Performance Assessment Criteria) är en kanadensisk 
modell för värdering av kontorsbyggnader. Den har utvecklats av en forskargrupp på 
arkitekturskolan vid universitetet i Brittish Columbia och är i huvudsak baserad på BREEAM-
systemet. BEPAC: s syfte är att stimulera till åtgärder som förbättrar byggnaders 
miljöegenskaper. Målgruppen är konstruktörer, projektörer, husägare, hyresgäster och 
förvaltare. BEPAC hjälper till att effektivisera förvaltning, underlätta prioritering av åtgärder 
vid framtida ändringar, förse projektören med strukturerad miljöinformation och underlätta 
marknadsföring gentemot framtida hyresgäster (Boverket 1998, Deklaration av bostäder). 
BEPAC är uppbyggd kring fem huvudområden: skydd av ozonskiktet, miljökonsekvenser av 
energianvändning, inomhusmiljöns kvalitet, resursbevarande samt lokalisering och transporter 
(Emenius & Staxler, 2000). Inom varje område sätts poäng, som sedan viktas med hänsyn till 
dess relativa betydelse och en miljöprofil beräknas (Miljöförvaltningen, 1999). Bedömningen 
skall göras av en oberoende värderingsman och kan resultera i erbjudande om ett certifikat till 
ägaren (Boverket 1998, Deklaration av bostäder). 
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LEGOE Bausoftware 
LEGOE är ett tyskt forskningsprojekt utvecklat på initiativ av DBU, Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt, en av Europas största stiftelse för stöd av miljöprojekt (www.dbu.de). Projektet är 
baserat på en vid Universitetet i Karlsruhe och Universitetet i Weimar utvecklad metod, som 
kombinerar beräkningar av energibehov, miljöbelastning och byggkostnader i tidiga 
planeringsstadier (www.fbta.uni-karlsruhe.de/forschung/edv/legoe/legoe.htm). Målet med 
projektet var att utveckla ett planeringsverktyg, som kunde beskriva och värdera en byggnads 
livscykel med en ekologisk aspekt. Projektet resulterade i utvecklingen av programmet 
LEGOE Bausoftware innehållande fyra moduler: LEGOE-Kostnadsplanering, LEGOE-
Livscykelkostnader, LEGOE-Värme och energi och LEGOE-Ekologi. LEGOE-
Kostnadsplanering är centralmodulen och utgör grunden till de andra. För de fyra modulerna 
finns en gemensam databas. All datainformation behandlas interaktivt, vilket betyder att 
ändringar i konstruktionen automatiskt ger nya utfall i modulerna. Detta gör att olika 
konstruktioner kan jämföras med varandra. Metoden säljs och används på marknaden under 
namnet LEGEP (Keck, 040701, Lützkendorf, 040629). 
 
Envest 2 
Envest 2 är en engelsk livscykelanalysmetod utvecklad av BRE, Building Research 
Establishment. Metoden går ut på att användaren anger byggnadens design och val av 
byggnadsdelar, på vilken grund Envest 2 identifierar de delar som medför störst 
miljöpåverkan. Metoden redovisar även livscykelkostnaden och visar effekter av andra 
materialval. Det finns två versioner av Envest 2: Envest 2 estimator och Envest 2 calculator. 
Envest 2 estimator används främst av dem som är särskilt intresserade av en byggnads 
miljöprestanda, men är även användbar för att få fram livscykelkostnader för olika 
utformningar av projektet. Envest 2 används av dem, för vilka livscykelkostnaden är av 
största vikt, som har egna specifika data för kapital och livscykelkostnader tillgängliga, men 
som även ser det användbart att se miljöprestandan av utformningen. Byggnadens 
miljöbelastning presenteras i tolv påverkanskategorier, såsom klimatpåverkan och toxicitet 
eller som ”Ecopoints” (http:envestv2.bre.co.uk/account.jsp). 100 ”Ecopoints” motsvarar 
normalpåverkan från genomsnittsengelsmannen, vilket innebär att ett procentuellt värde på 
miljöpåverkan fås (Byggforskning nr 6 1999, sid 11-12). 
 
Athena Environmental Impact Estimator 
Athena Environmental Impact Estimator är ett kanadensiskt livscykelbaserat 
miljövärderingsverktyg för byggnader, utvecklat av The Athena Sustainable Materials 
Institute. Verktyget är utvecklat för att användas av arkitekter, ingenjörer och forskare i 
uformningsskedet. Vid värderingen används Athena Sustainable Materials Institutes 
internationella LCA-databas, vilken innehåller över nittio olika konstruktioner och material. 
Denna kan simulera över tusen olika monteringskombinationer och är kapabel att modellera 
95 % av byggnadsbeståndet i Nordamerika. Värderingen inkluderar miljöeffekter till följd av 
aktiviteter såsom materialtillverkning (omfattande resursanvändning och återvinning), 
transporter, vald konstruktion, antagen livslängd, energianvändning, underhåll och 
reparationer samt rivning och bortskaffande. Programmet ger till följd av inmatad vald 
byggnadsutformning, konsekvenser specifikt för en vald geografisk region i termer av: primär 
energiförbrukning, GWP (Global Warming Potential), fast avfall, luftföroreningar, 
vattenföroreningar samt förbrukande av naturresurser (www.athenasmi.ca). 
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BEAT 
BEAT (Building Environmental Assessment Tool) är ett danskt livscykelbaserat 
miljövärderingssystem utvecklat av By og Byg, den danska statens byggforskningsinstitut. 
Den senast uppdaterade versionen utkom år 2002 och består av en databas och ett 
användarverktyg (Dinesen mfl. 2001). Databasen innehåller data i fyra grupper: energikällor, 
transportmedel, produkter och byggnadsdelar. Under energikällor finns data för 40 olika 
energislag. I gruppen transportmedel finns data relaterade till fyra olika transportmedel. Under 
produkter finns insamlad miljödata, för danska producenter av byggmaterial och om en del 
produkter som inte framställs i Danmark. Databasen innehåller totalt cirka 400 produkter. 
Under byggnadsdelar finns data för byggnadsdelar som används i danskt bygge, omfattande 
primära byggnadsdelar såsom ytterväggar. Data om ytskikt, installationer och el finns ännu 
endast i begränsat omfång, databasen innehåller totalt cirka 200 byggnadsdelar. I 
användarverktyget tillåts användaren lägga till, ändra och ta bort data i databasen. 
Beräkningar för produkter genomförs för byggnadsdelar eller byggnader, varefter resultaten 
kan åskådliggöras på tre sätt. Ett presentationssätt är input- och outputtabeller, det vill säga 
tabeller innehållande alla råmaterial och energisorter i en byggnad, över hela dess livscykel 
samt emissioner till luft, vatten och jord. Alternativt kan resultaten visas som 
miljöeffekttabeller, det vill säga råmaterialförbrukning och emissioner omräknade till 
miljöeffekter, såsom växthuseffekt och försurning. Resultaten kan dessutom presenteras som 
miljöprofiler, vilket är stapeldiagram där miljöeffekternas fördelning på olika beståndsdelar 
åskådliggörs, dessa kan slutligen aggregeras (www.by-og-byg.dk). 
 
Eco-Quantum 
Eco-Quantum (EQ) är ett holländskt miljövärderingssystem utvecklat av IVAM 
Environmental Research, vid Amsterdams Universitet. Det är en livscykelbaserad 
databasmetod, som räknar ut miljöbelastningen för en byggnad. Miljöbelastningen definieras 
som en kombination av: energianvändning, materialkonsumtion, vattenkonsumtion, 
inneklimat och byggnadens läge (www.ivambv.uva.nl). Systemet går att använda på befintliga 
och projekterade byggnader, men är främst tänkt att användas vid förändringar 
(Miljöförvaltningen, 1999). Eco-Quantum består av ett dataprogram med en databas, 
innehållande data från olika officiella datakällor. Resultatet av beräkningarna presenteras som 
fyra viktade miljöindikatorer: energi, resursförbrukning, emissioner och avfall 
(www.ivambv.uva.nl). Inom varje område kan man lätt se vilka byggnadsdelar som ger 
påverkan och betydelsen av att byta ut dem (Byggforskning nr 6 1999, sid 11-12). 
Målgruppen är främst arkitekter, projektörer och myndigheter. Eco-Quantum är känt och 
etablerat i Holland och finns än så länge endast på holländska (Miljöförvaltningen, 1999). 
 
Green Building Challenge 
Green Building Challenge (GBC) är ett internationellt samarbete med Kanada som 
initiativtagare, där fler än tjugo länder är med och utvecklar och testar miljövärderingssystem 
för byggnader (www.greenbuilding.ca). I varje deltagarland utvärderas en eller fler byggnader 
med ett och samma värderingssystem, vilket är ett kriteriesystem innehållande 
huvudområdena: resursanvändning, miljöbelastning, innemiljö och kvalitet. Under 
huvudrubrikerna finns kriterier som ger poäng mellan -2 och 5 där –2=otillräckligt, 
0=standard eller norm i varje land och 5=bästa tänkbara med dagens teknik och till rimliga 
kostnader, poängen 0 kan varje land anpassa till sina förhållanden. Poängen viktas sedan 
beroende på hur betydelsefullt respektive område har bedömts (Bygg- och teknik nr 4 2000, 
sid 13-14). Målet med projektet är att miljövärderare i olika länder skall kunna låna och 
anpassa delar som är tillämpliga eller efterfrågade i respektive land (Miljöforskning nr 5-6 
december 2001, sid 43-45). 
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LEED 
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) är ett amerikanskt system för 
miljömärkning av byggnader som är utvecklat av United States Green Building Council 
(USGBC) (Skanska Hållbarhetsredovisning, 2003). Det är ett kriteriesystem omfattande 
kriterier för bostadshus och kommersiella lokaler som är fyra våningar eller högre. 
Miljövärderingen utförs med avseende på byggnadens livscykel och poängsätts på följande 
områden: byggmaterial, avfallshantering, energieffektivitet, utnyttjande av byggmaterial vid 
ombyggnad, luftkvalitet inomhus, landskapsarkitektur, certifierade arkitekter, 
återvinningssystem för hyresgäster, drift och underhåll, ozon/CFC, fysisk planering, 
transporter samt vatten och vattenkvalitet. Miljövärderingen leder fram till en märkning på en 
fyrgradig skala: en certifieringsnivå och därefter nivåerna silver, guld och platina. Systemet är 
ännu frivilligt i USA, förutom i en delstat där byggaren måste erhålla ett visst antal poäng för 
att få bygglov (Miljöförvaltningen, 1999). Maximalt kan 69 poäng delas ut, för att bli 
certifierad krävs 26-32 poäng, för silvernivå 33 till 38 poäng, för guldnivå 39-51 poäng och 
för platina 52 poäng och högre (The Athena Sustainabile Materials Institute, 2002). 
 
Økoprofil 
Økoprofil är en norsk klassificeringsmetod för miljöklassificering av kommersiella byggnader 
och bostäder, anpassning till andra byggnadstyper är under utveckling (Byggeindustrien nr 11 
1999). Metoden är utvecklad av Byggforsk, Norges Byggforskningsinstitutt. Den togs i bruk 
år 1999 och har tre olika användningsområden: att miljöklassificera byggnader, som ett internt 
förvaltnings- och styrningsverktyg och som ett hjälpmedel vid projektering. Valet av 
användningsområde påverkar hur metoden används (Dyrstad Pettersen, 2000). I juni 2000 var 
18 kommersiella byggnader (175 000 m²) klassificerade (Byggeindustrien nr 10 2000). 
Kartläggningen av miljödata i Økoprofil-metoden utgår från tre huvudområden: yttre miljö, 
resurser och inneklimat. Till varje huvudområde är ett antal delområden knutna, antalet 
parametrar som är inkluderade beror på vilken byggnadstyp som klassificeras, men ligger 
omkring 70-90. Varje parameter bedöms enligt en tregradig skala: Klass 1-mindre 
miljöbelastning, Klass 2-medel miljöbelastning och Klass 3-större miljöbelastning. Med tiden 
skall det även inkluderas en Klass 0 som skall representera en bärkraftig nivå (Dyrstad 
Pettersen, 2000). Resultaten från Økoprofilvärderingen visualiseras i två olika diagram. Ett 
stapeldiagram som sammanfattar och graderar kartläggningen efter: stor, medel eller liten 
miljöbelastning på yttre miljö, resurser och inneklimat. Där det önskas en mer detaljerad 
framställning av delområdena, kan resultatet presenteras för varje delområde i form av 
miljörosor (Norges byggforskningsinstitut, 1999). En liten areal av rosen innebär att bygget 
har en mindre miljöbelastning för det aktuella området (www.stadsbygg.no). Bedömningen 
skall utföras av personer som har gått en kurs i Økoprofil. På så sätt försäkras att 
klassificeringen blir så objektiv och neutral som möjligt (Byggeindustrien nr 11 1999). 
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4.2.2 Nationella metoder 
De system som finns för miljövärdering och klassificering av byggnader på svenska 
marknaden, är något olika beroende på vilken aktör som har utvecklat dem och vem kunden 
avses att bli (Boverket 1998, Deklaration av bostäder). Nedan presenteras tre svenska 
miljövärderingsmetoder: Miljöstatus för byggnader, EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen. 
 
Miljöstatus för byggnader 
Miljöstatus för byggnader är värderingsmetod, utvecklad av AB Jacobsson och Widmark 
(J&W) på uppdrag åt den ekonomiska föreningen, Miljöstatus för byggnader. 
Miljöstatusmodellen började utvecklas år 1995 och togs i bruk under april 1997, metoden är 
idag den mest utbredda inventeringsmodellen i Sverige. I augusti 2002 hade mer än 20 
miljoner m2 byggnadsyta bedömts med Miljöstatus för byggnader (www.miljostatus.se). 
Modellen vänder sig till fastighetsägaren för att deklarera byggnadens miljöstatus. 
Fastighetsägaren kan även använda värderingen som ett marknadsföringsargument. Metoden 
vänder sig vidare till fastighetsförvaltaren då en värdering skapar en översikt över det egna 
beståndet, vilket underlättar för planering av drift och underhåll samt ombyggnad och 
renovering. Den vänder sig till hyresgästen som vill veta om ställda miljökrav uppfylls, till 
finansiären som vill veta om säkerheten påverkas av en miljöskuld samt till 
försäkringsgivaren för riskbedömning och skadereglering (Boverket 1998, Deklaration av 
bostäder). 
 
Miljövärderingen sker i fyra olika steg: inventering, databearbetning, resultatsammanställning 
och utvärdering. Miljön i fastigheten undersöks med avseende på fyra huvudgrupper: 
inomhusmiljö, utemiljö, energi och naturresurser (Bygg- och teknik nr 4 2001, sid 34-39). 
Huvudgrupperna behandlar 51 parametrar som betygssätts med hjälp av 87 
inventeringsfrågor. Dessa varierar något för kontor, bostäder och anläggningar. Varje 
parameter klassas i en femgradig skala där 5=bra miljöval genomgående, 4=bra miljöval 
delvis, 3=godtagbar standard, 2=dåligt delvis, ej svar, 1=dåligt (Bygg- och fastighetssektorns 
riksstämma 9, Dokumentation G7:1997). Inventeringen sker av specialutbildad personal med 
hjälp av en skriftlig handledning och ett färdigt frågeformulär. Resultaten av inventeringen 
matas in i en databas och en miljörapport upprättas. I rapporten förklaras resultaten i 
miljörosor där en ros presenteras för varje inventeringsområde (Fagrenius, 2000). Det sker 
ingen märkning utan miljörosen utgör en lättöverskådlig bild där byggnader med högt 
miljöbetyg, det vill säga låg miljöbelastning har mer färg än byggnader med lågt betyg (Bengt 
Dahlgren AB). I rapporten ges även förslag till omedelbara kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder. Effekterna av åtgärdsförslagen tydliggörs i målrosor som visar hur byggnadens 
miljöstatus kommer att förbättras (www.miljostatus.se). 
 
EcoEffect 
EcoEffect är en livscykelbaserad värderingsmetod, utvecklad vid KTH och högskolan i Gävle, 
med stöd av företag och organisationer inom byggsektorn (www.ecoeffect.tk). Syftet med 
metoden är att kvantitativt beskriva miljö- och hälsopåverkan från fastigheter och bebyggelse. 
Den skall ge underlag för jämförelser och beslut, som kan leda till minskad miljöpåverkan 
(Glaumann, 2004). Utgångspunkten för metoden är tre skyddsobjekt: människors hälsa, 
biologisk mångfald och tillgång till naturresurser, formulerade med utgångspunkt från 
definitionen av ”uthållig utveckling” enligt Brundtlandkommissionen (Glaumann, 2000). 
Metoden finns idag utvecklad för flerbostadshus, kontor och skolor. EcoEffect mäter och 
värderar miljöpåverkan på den inre och yttre miljön från en fastighet under en tänkt livscykel. 
Den påverkan som kan hänföras till förhållanden i och kring byggnader kallas för intern 
miljöpåverkan, medan miljöpåverkan på omgivningen som följd av in- och utflöden benämns 
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extern miljöpåverkan. Värdering av intern miljöpåverkan beskriver risken för att människor 
skall påverkas negativt av den fysiska miljön på en fastighet. Värdering av externa 
miljöpåverkan beskriver risken för att fastigheten och dess drift, skall bidra till att dagens och 
framtidens människor på andra platser påverkas negativt (Glaumann & Malmqvist, 2004). 
 
EcoEffect behandlar parallellt områdena: 

 Energianvändning 
 Materialanvändning 
 Innemiljö 
 Utemiljö 
 Livscykelkostnader 

 
Energianvändning och materialanvändning hör till extern miljöpåverkan, medan innemiljö 
och utemiljö hör till intern miljöpåverkan. De olika områdena bearbetas med olika metoder: 
för extern miljöpåverkan används livscykelanalys, för intern miljöpåverkan används 
multikriterieanalys och för livscykelkostnader används nuvärdesberäkning (Glaumann, 2004). 
Som fysisk avgränsning för miljöbedömningen används vanligtvis en fastighet. Anledningen 
till detta är av praktiska skäl, fastigheten finns alltid och är väldefinierad, det finns alltid en 
ägare som ansvarar för vad som händer där och som kan påverkas (Glaumann, 2003). 
Brukarna av fastigheten förutsätts använda utrustning på avsett vis och ha ett normalt 
beteende, varvid statistiska medelvärden kan användas (Byggforskning nr 2 1999 sid 12-13). 
 
Varje område (energianvändning, materialanvändning, innemiljö, utemiljö och 
livscykelkostnader) som behandlas i EcoEffect har olika miljöpåverkan. Den miljöpåverkan 
som beräknas för energi- och materialanvändning är: utsläpp, avfall och utarmning av 
naturresurser, för innemiljön är det ohälsa och obehag som värderas, för utemiljön är det 
ohälsa, obehag, biologisk mångfald och biologisk produktionsförmåga och för 
livscykelkostnader är det miljörelaterade kostnader (Glaumann & Malmqvist, 2004). I 
programmet beräknas ett miljöbelastningsvärde för varje påverkanskategori. För att kunna 
jämföra de olika miljöbelastningarna för de externa miljöbelastningarna enklare görs en 
normalisering, vilket sker genom att dividera miljöbelastningsvärdena med referensvärden i 
samma enhet. Detta ger dimensionslösa enheter för alla påverkanskategorier. I EcoEffect 
normaliseras värdena mot utsläpp i Sverige, ett normaliserat värde beskriver därmed potentiell 
miljöpåverkan från en brukare av en fastighet i förhållande till den genomsnittliga påverkan 
per person i Sverige. Interna miljöbelastningsvärden behöver inte normaliseras då de redan 
har samma enhet för alla parametrar. Eftersom miljöproblemen är av olika slag och har olika 
betydelse för individer och samhället, görs en viktning så att de viktade 
miljöbelastningsvärdena speglar både storleken på en miljöbelastning och dess betydelse 
(Glaumann, 2004). Vikterna grundas på den skada/lidande varje problem kan förväntas 
förorsaka människor direkt och indirekt via skador på naturen. Ju fler som förväntas kunna 
drabbas och ju allvarligare varje individ drabbas av ett miljöproblem, desto större vikt får det. 
Det finns möjlighet att i programmet enkelt pröva egna vikter och se hur resultatet förändras 
(Glaumann, 2003). Viktade miljöprofiler kan fås för energi- och materialanvändning. Alla 
beräknade värden på miljöeffekter är negativa, det vill säga att de utgör miljöbelastningar av 
olika slag. Av miljöprofilerna framgår därmed endast hur dålig en fastighet är i olika 
avseenden. Genom det sista steget, jämförelse med referensbyggnad/referensvärden, ges en 
möjlighet till en positiv värdering (Glaumann, 2000). Denna sista sammanvägning är inte 
nödvändig, man kan stanna vid värdering av de olika miljöeffekterna, eller ännu längre ner i 
systemet om så önskas (Glaumann, 2003). 

19



Livscykelbaserad miljövärdering av en ny kontorsbyggnad 
 

I den ekonomiska värderingen summeras investerings-, media och underhållskostnader över 
en tidsperiod. Detta används som en miljökostnadsindikator, vilken kan användas för att 
studera hur investeringar som medför lägre driftskostnader och miljöpåverkan, betalar sig på 
sikt vid olika prisutveckling (Glaumann & Malmqvist, 2004). 
 
Miljöbelastningsprofilen 
Miljöbelastningsprofilen är ett livscykelbaserat miljövärderingsverktyg för utvärdering av 
bebyggda miljöer (Forsberg, 2003). Modellen utvecklades i samband med planeringen av 
Hammarby sjöstad av Carl Bro Stockholm konsult, för Stockholms stads räkning 
(www2.stockholm.se). Miljöbelastningsprofilen är framtagen för att kunna bedöma 
Stockholms tre så kallade kretsloppsstadsdelar: Hammarby sjöstad, Skärholmen och 
Östbergas måluppfyllelser (Miljöförvaltningen, 1999). Hammarby Sjöstad är tänkt att bli en 
spjutspets i miljöinriktat byggande och boende och ligga i den internationella frontlinjen, för 
en hållbar utveckling i en stadsmiljö (Hammarby sjöstad miljöprogram, 2000). Det 
övergripande miljömålet är att miljöbelastningen vid nybyggnationen av Hammarby sjöstad 
skall minska till hälften, jämfört med teknik som användes för byggnation i stadsdistriktet 
under början av 1990-talet (Forsberg, 2003). Miljömålen för den befintliga bebyggelsen i 
Östberga och Skärholmen är att miljöbelastningen skall minska med 30 procent 
(Miljöförvaltningen, 1999). Modellen lämpar sig dock inte bara för Stockholm stad och 
kretsloppsstadsdelarna utan även för andra aktörer och sammanhang. 
 
Miljöbelastningsprofilen omfattar all miljöbelastning som uppstår som följd av de beslut som 
tas för någon av stadsdelarna. Den omfattar därmed utsläpp som uppstår lokalt och utsläpp 
som uppstår utanför stadsdelarna, exempelvis för utländskt producerat byggnadsmaterial 
(www2.stockholm.se). Modellens struktur baseras på tidsskedena: produktion, drift och 
avveckling (Miljöförvaltningen, 1999). För varje tidsskede beräknas sju 
miljöbelastningsprofiler som redovisas i diagram och jämförs med ett referensobjekt från 
början av 1990-talet. 
 
Miljöbelastningsprofilerna som redovisas i programmet är: 

 Uttag av ej förnybar energiråvara 
 Vattenanvändning 
 Växthuseffekt 
 Försurning 
 Radioaktivt avfall 
 Övergödning 
 Marknära ozonproduktion 

 
Miljöbelastningsprofilen innehåller utsläppsdata och uppgifter om miljöpåverkan från vaggan 
till fabriksgrinden för teknisk försörjning omfattande el, värme och vatten. 
Referensbyggnadens miljöpåverkansvärden för elförsörjning är ett medelvärde för nordisk 
elmix under åren 1988-1991. För uppvärmning används ett medelvärde för Birkas 
fjärrvärmemix södra nätet för åren 1988-1992. Miljöbelastningen för renvattenproduktion och 
avloppsvattenhantering är ett medelvärde för påverkan från Henriksdals reningsverk i 
Stockholm för åren 1988-1992. Programmet innehåller även data för miljöpåverkan för ett 
antal materialtyper från vaggan till fabriksgrinden. Under driften av byggnaden ingår 
miljöbelastningar från standardiserade värden per individ och hushåll. Antal individer baseras 
på förekomsten av olika lägenhetsstorlekar. All data i programmet är hämtad från nationella 
och internationella databaser och rapporter (Levin & Rönnkvist, 2004). 
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5. Skanska AB 
 
Det objekt som har valts att studeras i detta examensarbete, är en av Skanska AB ny 
kontorsbyggnad. 
 
Skanska AB grundades år 1887 och den första verksamheten var att tillverka 
cementprodukter, detta breddades snabbt och de blev ett byggnadsföretag. Idag är Skanska ett 
av världens ledande företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling 
(www.skanska.se). Affärsidén är att ”utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för 
att bo, resa och arbeta. Genom att kombinera koncernens resurser på dessa områden kan 
kunderna erbjudas attraktiva, kostnadseffektiva och därmed konkurrenskraftiga lösningar” 
(Skanska Årsredovisning, 2003). Skanska AB består av ett antal affärsenheter varav tre är 
verksamma i Sverige: Skanska Sverige AB, Skanska Projektutveckling Sverige AB och 
Skanska Services AB (www.skanska.se). I detta kapitel kommer Skanska AB: s miljöarbete att 
redogöras, vidare kommer affärsenheten Skanska Projektutveckling Sverige AB och dess 
miljöarbete att presenteras. Slutligen kommer det valda studieobjektet och dess miljöarbete att 
redovisas. 
 
 
5.1 Miljöarbete 
Skanska AB är sedan år 2000 certifierat enligt ISO 14001. Genom detta blev de det första 
byggföretaget med alla enheter ISO 14001-certifierade. Syftet med miljöledningssystemet är 
att systematisera miljöarbetet, vilket skall styras genom att verksamhetens betydande 
miljöaspekter identifieras, förbättringsmål formuleras och följs upp samt att rutiner upprättas. 
Skanska AB har för fjärde året i rad tagit en plats på Dow Jones Sustainability Group Index, 
vilket omfattar de företag som bedöms kunna förena hög uthållighet med långsiktigt hållbar 
utveckling. Det kontinuerliga miljöarbetet koncentreras kring följande prioriterade områden: 

 En säkrare hantering av kemiska produkter och avveckling av miljöstörande ämnen 
 Minimerad energianvändning i byggnader 
 Ökad miljökompetens 
 Begränsa uppkomst av byggavfall samt sorteringssystem i syfte att öka 

återanvändning och återvinning 
 Samverkan med underentreprenörer och leverantörer i syfte att minska deras 

miljöpåverkan (www.skanska.se) 
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Skanska arbetar efter ”Skanska Code of Conduct” som fastställer miniminivåer för arbetet 
med mänskliga rättigheter, relationer till anställda, affärsetik och miljö. För miljön gäller att 
omtanke om miljön skall genomsyra allt arbete samt att uppfyllelse av relevanta lagar och 
andra miljökrav utgör grunden för miljöambitionen. Det finns en förpliktelse att ständigt 
minimera effekter som är skadliga för miljön och arbeta för bevarandet av naturresurser. Tre 
punkter finns uppställda varav följande åtaganden finns: 

 Vi planerar långsiktigt för att kunna bedöma hur vårat arbete kommer att påverka 
miljön och grundar våra beslut på tillgänglig fakta 
 Vi undviker material och metoder med miljörisker när det finns alternativ. Vi strävar 

efter att rekommendera klienter att använda miljövänliga alternativ när 
omständigheterna tillåter 
 Vi deltar inte i verksamheter som innebär oacceptabla miljömässiga och sociala 

risker. Målsättningen är att identifiera sådana risker tidigast möjligt, för att 
underlätta att lämpliga och tillräckliga åtgärder vidtas och riktiga beslut fattas så 
tidigt som möjligt (Skanska Code of Conduct, 2003) 

 
Skanska i Sverige arbetar efter en förbudslista, en avvecklingslista och en bevakningslista vad 
gäller farliga ämnen. Skanskas Förbudslista Sverige innehåller ämnen som strider mot 
Skanska i Sveriges policy eller mot Svensk lag. Det är förbjudet inom Skanska i Sverige och 
av dess underleverantörer att använda produkter som innehåller de ämnena. Skanskas 
Avvecklingslista Sverige innehåller ämnen som Skanska i Sverige har valt att avveckla av 
miljö- eller arbetsmiljöskäl. Produkter som innehåller dessa ämnen får bara användas om inga 
rimliga alternativ finns, det måste även motiveras varför de används. Efter 2004-12-31 skall 
allt inköpt material vara fritt från ämnen på avvecklingslistan. Skanskas Bevakningslista 
Sverige tar upp ämnen som inte är upptagna på avvecklingslistan eller förbudslistan, men som 
har en utbredd användning i vanligt förekommande byggmaterial. Det är för tillfället inte 
möjligt att undvika de ämnena helt, men de skall så långt som möjligt undvikas. Ambitionen 
är att efter hand flytta upp ämnena till någon av de övriga listorna. 
 
 
5.2 Skanska Projektutveckling Sverige AB 
Skanska Projektutveckling Sverige AB arbetar med att identifiera, utveckla, hyra ut, förvalta 
och sälja kommersiella fastighetsprojekt i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Fokus 
ligger på kontor, köpcentra och logistikfastigheter. Verksamheten är organiserad i tre bolag: 
Skanska Fastigheter Stockholm AB, Skanska Öresund AB och Skanska Fastigheter Göteborg 
AB, se Figur 1 (Skanska Projektutveckling Sverige AB Årsredovisning, 2003, 
www.fastigheter.skanska.se). 

 

 

Skanska Projektutveckling Sverige

Skanska Fastigheter Göteborg Skanska Fastigheter Stockholm Skanska Öresund 

 
Figur 1. Affärsenheten Skanska Projektutveckling Sverige. 
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Ett övergripande mål för Skanska Projektutveckling Sverige AB är att projekt i regi av dem, 
skall ligga i framkant vad gäller miljöanpassning, introduktion av nya metoder, material och 
funktioner (Miljöprogram Sundbypark hus 1 och 2, 2004). Skanska Projektutveckling Sverige 
har ungefär hundra anställda. 
 
5.2.1 Miljöarbete 
Skanska Projektutveckling Sverige AB har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 1999 
och tar ställning för miljön i enlighet med ”Skanska Code of Conduct”. Målsättningen med 
miljöarbetet är att bidra till en bättre miljö. De strävar efter att ta miljöansvar för sina 
fastigheter genom hela livscykeln och fokuserar på de frågor där de har störst miljöpåverkan 
(www.fastigheter.skanska.se). De miljöaspekter som har identifierats som betydande i 
verksamheten är: 

 Val av energisystem 
 Val av byggmaterial och kemikalier 
 Val av entreprenörer/driftentreprenörer 
 El och värmeanvändning 
 Miljöanpassning av befintliga fastigheter (Miljöledningsdeklaration för Skanska 

Projektutveckling AB, 2004) 
 
 
5.3 Miljöpolicy 
En miljöpolicy är ett dokument som skall ange företagets övergripande mål och 
handlingsprinciper i fråga om miljön. Miljöpolicyn skall ge riktlinjer för miljöarbetet och 
ange den ambitionsnivå som företagets miljöarbete skall ha. Både ISO 14001 och EMAS 
ställer krav på vad som skall ingå i en miljöpolicy (Larsson, L. 1995). Från och med den 27 
januari 2001 gäller en ny reviderad EMAS-förordning, vilken baseras på ISO 14001-
standarden. En EMAS-registrering innebär då automatiskt att kraven i ISO 14001 är 
uppfyllda. Enligt EMAS-förordningen skall högsta ledningen i sin miljöpolicy säkerställa att 
den: 

 Är relevant i förhållande till typ, storlek och miljöpåverkan av sina 
aktiviteter/verksamheter, produkter eller tjänster 
 Innefattar ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening 
 Innefattar ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och 

övriga krav som organisationen berörs av 
 Utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål, 

är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla anställda 
 Är tillgänglig för allmänheten (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

76/2001) 
 
Miljöpolicyn kan ytterligare kompletteras med åtaganden varierande på företagets omfattning 
och verksamhetsinriktning. Policyn skall vara kort, tydlig, trovärdig och får inte innehålla 
åtaganden vars måluppfyllelse inte kan kontrolleras. Det skall vara lätt för medarbetare och 
externa intressenter att sätta sig in i den (SIS Miljöforum, 1997). Policyn bör ge ett seriöst 
intryck och företaget bör genom policyn uttrycka att de är insatta i miljöproblematiken i 
allmänhet, samt kring den egna verksamheten. Med seriös menas att policyn skall vara avsedd 
att uppnås, den får inte bestå av tomma löften. Det är viktigt att miljöpolicyn samordnas med 
eventuellt övriga policys inom organisationen, så att de inte motsäger varandra (Ammenberg, 
2004). 
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Skanska Projektutveckling Sverige AB:s miljöpolicy fastställdes i september 2002. Enligt 
denna skall de verka för att deras verksamhet skall ske på ett miljömässigt hållbart sätt, 
genom att minimera miljöbelastningen under fastigheternas hela livscykel. De tar ställning till 
miljön genom att: 

 Aktivt arbeta med energibesparingar och samtidigt beakta resulterande 
miljökonsekvenser 
 Vid investeringar utreda, beakta och vid behov åtgärda eventuella miljörisker 
 Vara sparsamma med ändliga resurser och undvika material och metoder med 

miljörisker 
 Aktivt samverka med kunder och leverantörer 
 Varje medarbetare tar miljöansvar för sin del av verksamheten 
 Följa lagar och andra miljökrav 
 Förebygga föroreningar och nå ständiga förbättringar med utgångspunkt i våra 

miljömål (Skanska Projektutveckling Sverige AB Miljöpolicy, 2002) 
 
 
5.4 Miljömål 
Enligt ISO 14001 skall företag upprätta och underhålla övergripande och detaljerade 
miljömål. De övergripande målen skall utformas så att de uppfyller åtagandena i miljöpolicyn. 
De är normalt långsiktiga och kan omfatta hela företaget eller koncernen. De detaljerade 
miljömålen utgör delmål på vägen mot de övergripande miljömålen. De skall stödja ett eller 
flera av de övergripande miljömålen, vara realistiska, ha en klar tidsgräns och vara mätbara. 
Företaget sätter självt sina miljömål, vad gäller målens nivå och de tidsramar, inom vilka de 
skall vara uppfyllda. ISO 14001 kräver att vissa faktorer beaktas när målen sätts, vilka är: 

 Lagar och andra krav 
 De betydande miljöaspekterna 
 Krav baserade på företagets ekonomiska, organisatoriska och affärsmässiga situation 
 Synpunkter från berörda parter och intressenter (SIS Miljöforum, 1997) 

 
De övergripande miljömålen för Skanska Projektutveckling Sveriges verksamhet, som gällde 
vid upprättande av miljömålen för studieobjektet var att: 

 Energianvändningen för kontorsbeståndet skall maximalt uppgå till 120 kWh/m2, år2 
Energianvändningen för byggnader med annan verksamhet skall minska kontinuerligt 
 Allt inköpt material skall vara fritt från ämnen på Skanskas avvecklingslista för 

Sverige 
 
För Skanska Fastigheter Stockholm fanns dessutom ett kompletterande övergripande mål, 
vilket var att: 

 Miljöstatusen skall kontinuerligt höjas i fastighetsbeståndet (Miljöledningssystem 
Skanska Projektutveckling Sverige, Miljömål och handlingsplan för SFS, 2002) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Energiförbrukningen för år 2000 var 144 kWh/m2, år 
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5.5 Studieobjekt 
Som studieobjekt har Sundbypark, hus 1 och 2 valts. Sundbypark är en ny företagspark under 
utveckling belägen på Gesällvägen 23-35, inom Kv Fröfjärden 1 i Sundbybergs kommun. 
Sundbypark är ett projekt under affärsenheten Skanska Projektutveckling Sverige AB och 
fastigheten ägs av Skanska Fastigheter Stockholm AB (Administrativa föreskrifter 
Sundbypark hus 1 och 2 samt exploateringsarbeten, 2004). 
 
Sundbypark kommer vid färdigställandet att bestå av åtta byggnader, placerade runt ett öppet 
grönområde. Området kommer att byggas ut i etapper och i huvudsak inrymma kontorsytor. 
Marken utgörs i huvudsak av naturmark som inte tidigare har exploaterats. Totalt omfattar 
projektet cirka 85 000 m² (BTA) och byggnadernas höjd varierar mellan 4 till 8 våningar ovan 
mark (Skanska Miljöloggbok Introduktion, 2004). Hus 1 och 2 omfattar 23 005 m² (BTA). 
Dessa avser en kontorsbyggnad med tillhörande laboratorium. Byggnaderna är ihopbyggda 
under mark i två plan (1 och 2) där garage och laboratorium är belägna, resterande plan (3-7) 
är kontorsplan. Byggnaderna är utformade så att det skall vara möjligt att använda lokalerna, 
för såväl öppna som rumsindelade kontor eller till lätt industri med samma hygienkrav som 
kontor. En detaljplan fastställd av Sundbybergs stad hösten 1999 gäller för området. Idag 
utgör området samma fastighet, men i framtiden skall byggnaderna utformas så att respektive 
byggnad kan utgöra en egen fastighet, hus 1 och 2 skall fastighetsbildas till en gemensam 
fastighet (Administrativa föreskrifter hus 1 och 2 samt exploateringsarbeten, 2004). 
 
Skanska Projektutveckling Sveriges miljöpolicy och fastställda miljömål skall ligga till grund 
för utveckling, projektering, byggande och drift av Sundbypark hus 1 och 2. Den framtida 
hyresgästens krav har tillsammans med Skanskas ambitionsnivå resulterat i ett omfattande 
miljöarbete. Miljöarbetet har koncentrerats till två huvudområden: att begränsa användningen 
av farliga ämnen i byggnadsmaterial och kemiska produkter samt att utveckla tekniska 
lösningar som minskar de färdiga byggnadernas energianvändning. Skanskas förbuds-, 
avvecklings- och bevakningslista har kompletterats med den framtida hyresgästens så kallade 
”Grey and Black list” som är en lista med ämnen som skall begränsas, eller inte användas alls 
inom dennes organisation (Miljöprogram Sundbypark hus 1 och 2, 2004, www.skanska.se). 
 
Ramprogram 
Ett ramprogram är upprättat för Sundbypark hus 1 och 2, ett ramprogram kan upprättas för att 
redovisa synpunkter och allmänna krav på utformning av en ny fastighet. Ramprogrammet 
redovisar funktionskrav på byggnaden, byggnadsdelar, installationer och i vissa fall 
kvalitetskrav. Kraven kan betraktas som lägsta godtagbara standard (Skanska Miljöloggbok 
Introduktion, 2004). En generell utgångspunkt för ramprogrammet är målsättningen att 
byggnader åt Skanska Fastigheter skall utformas utifrån begreppen: funktionellt och trivsamt, 
tidlöst och pålitligt, framsynt och utvecklingsbart, ekonomiskt, flexibelt och miljöanpassat 
(Ramprogram Sundbypark hus 1 och 2, 2004). 
 
Miljöprogram 
Ett miljöprogram upprättas för att styra utformningen av en ny fastighet genom att ange 
riktlinjer, ambitionsnivå och sätta miljömål för projektet utöver ramprogrammets minikrav 
(Skanska Miljöloggbok Introduktion, 2004). I miljöprogrammet beskrivs det praktiska 
miljöarbetet för hur miljömålen skall kunna nås. Syftet är att byggherren skall få en 
översiktlig sammanfattning av de miljöfaktorer som skall bearbetas i ett specifikt projekt 
(Bygg och teknik nr 4 1998, sid 12-14, Kellner och Ståhlbom, 2001). Bakgrunden till 
miljöprograms uppkomst är insikten att bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan måste ses 
ur ett livscykelperspektiv. Syftet med Sundbyparks miljöprogram är att mer detaljerat 
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beskriva Skanska Projektutveckling Sveriges viljeriktning, vad gäller projektets miljöarbete 
och prestanda. Miljöprogrammet har upprättats för att kunna styra och dokumentera 
miljöarbetet för Sundbypark hus 1 och 2 ur ett livscykelperspektiv. I miljöprogrammet har 
interna och externa miljökrav för projektet sammanställts. 
 
Miljömål 
De miljömål som upprättats för Sundbypark hus 1 och 2 är: 

• Fastighetens energianvändning, exklusive hyresgästel skall vara max 85 kWh/m2, år 
• Max 15 % av restprodukter (vikt-%) skall gå till deponi 
• Produkter med ämnen på avvecklingslistan skall ej användas 
• Halogenfria elinstallationer skall användas 
• Bromerade flamskyddsmedel skall undvikas 
• Upphandling av miljömärkta produkter skall eftersträvas 
• Miljöstatus skall uppnås enligt: energi-naturresurser (4,0), inomhusmiljö (4,6), 

utemiljö (4,0), miljöstörande ämnen (4,7), luft (4,6) 
 
Projektplan 
En projektplan upprättas för att styra och säkerställa en kunds krav och förväntningar, samt 
för att svara upp mot lagar/förordningar och andra krav i projektet avseende tid, ekonomi, 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I en projektplan beskrivs vilka aktiviteter och åtaganden som 
krävs för att förverkliga olika krav i projektet. Projektplanen beskriver projektets miljökritiska 
arbeten, handlingsplaner, ansvariga och uppsatta mål. Sundbyparks projektplan innehåller en 
kvalitetsplan, en miljöplan och en arbetsmiljöplan (Projektplan Sundbypark Flygt-huset, 
2004). 
 
Miljöåtgärder Sundbypark hus 1 och 2 
Det har genomförts en rad olika miljöåtgärder inom områdena: energianvändning, 
vattenanvändning, restprodukter, utsläpp till luft samt material och kemikalier, för att höja 
miljöprestandan hos Sundbypark hus 1 och 2. En av åtgärderna inom området 
energianvändning, är att en energiberäkning har genomförts för hela fastigheten i syfte att 
minimera energianvändningen. Mot bakgrund av resultatet utformades isolering i väggar, 
golv, tak och fönster, solavskärmning etc. Fastigheten är ansluten till kommunal fjärrvärme 
och fjärrkyla, vatten utnyttjas som energitransportör. Energin i frånluften återvinns i en 
värmeväxlare med en verkningsgrad högre än 55 %, vidare har energieffektiva fönster som 
medför minskad energianvändning och effektiva solavskärmare som hindrar instrålad 
solvärme att tränga in i byggnaden valts. Luftbehandlingssystemet är utformat med låg 
hastighet och stora fläktar som medför lägre energianvändning. Inom området 
vattenanvändning har vattensnåla armaturer samt WC med två spolningsmöjligheter 
installerats. Vad gäller restprodukter har en källsorteringsplan upprättats, vilken beskriver 
utformningen av källsorteringssystemet. Detta bygger på en restprodukthantering i tre nivåer: 
sortering vid skrivbord, sortering för respektive hyresgästenhet och uppsamling för hela 
byggnaden. Vid skrivborden skall vitt och blandat papper samt övriga sopor sorteras, varje 
hyresgästenhet skall vidare förses med uppsamlingsplatser för returpapper, wellpapp, batterier 
och tonerkassetter. Hyresgästen ansvarar själv för transport av sina källsorterade fraktioner till 
den centrala miljöstationen. Inom området utsläpp till luft minskas utsläppen genom valet av 
fjärrkyla då detta eliminerar risk för utsläpp av ozonnedbrytande gaser. För material och 
kemikalier gäller att samtliga kemikalier skall kontrolleras gentemot Skanskas 
kemikaliedatabas och godkända produkter skall väljas i första hand. Ljuskällor med låg 
kvicksilverhalt har valts och PVC har så långt som möjligt undvikts (Skanska Miljöloggbok 
Miljöåtgärder Sundbypark hus 1 och 2, 2004, Miljöprogram Sundbypark hus 1 och 2, 2004). 
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Miljöloggbok 
För projektet Sundbypark hus 1 och 2 har en digital miljöloggbok tagits fram. Dennes syfte är 
att samla och presentera dokumentation av miljöarbetet i projektet, under 
projektgenomförandet och förvaltningen av den färdiga byggnaden. Här finns en 
sammanställning av beslut fattade under projekttiden, som har haft konsekvenser för 
byggnadens totala miljöprestanda. Tanken med miljöloggboken är att den skall följa 
byggnaden genom hela dess livslängd och innehålla uppdaterad information om fattade 
beslut, inbyggda material och miljöprestanda. Den innehåller information om vilka kriterier 
som legat till grund för materialval i projektet, samt bygg- och miljövarudeklarationer för de 
produkter som byggts in i objektet (Skanska Miljöloggbok Introduktion, 2004). 
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6. Värdering med Miljöbelastningsprofilen 
 
I detta kapitel beskrivs hur Miljöbelastningsprofilens dataprogram är uppbyggt och hur 
värderingen har gått till, därefter presenteras resultaten med tolkning. Slutligen redovisas 
personliga reflektioner över programmet. 
 
Miljöbelastningsprofilen är uppbyggd av ett antal moduler i Excel. De moduler som finns är: 
Byggnad, Område och Tomt. Byggnadsmodulen är indelad i ett antal undermoduler: 
Produktion Material, Produktion Materialtransporter, Produktion Maskiner, Drift, Avveckling 
och Byggnad Totalt. Områdesmodulen är indelad i: Produktion Material, Produktion 
Materialtransporter, Produktion Maskiner, Drift Material, Drift Maskiner, Drift 
Varutransporter, Drift Persontransporter och Område Totalt. Tomtmodulen innehåller: 
Produktion Material, Produktion Materialtransport, Produktion Maskiner, Drift Material, Drift 
Transporter, Drift Maskiner och Tomt Totalt. I stort sätt fungerar programmet så att 
värderingsobjektets data matas in i de olika modulerna. Med hjälp av i programmet lagrade 
data räknas miljöbelastningsprofiler ut för varje modul. För att beräkna miljöbelastningar för 
det objekt som skall värderas används i programmet värden för värme från Birka värme 1998-
2002, nordisk elmix 2000-2001 för energi, värden från Henriksdal 2001 för renvatten och 
värden från Henriksdal 2002 för avlopp (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
 
 
6.1 Avgränsningar och antaganden 
I denna värdering har modulerna Byggnad Produktion Material, Byggnad Produktion 
Materialtransporter, Byggnad Drift, Område Produktion Material, Område Materialtransporter 
och Innehåll av Miljöfarliga Ämnen valts att köra. Detta eftersom denna värdering görs i ett 
jämförande syfte och de övriga modulerna ej finns representerade i EcoEffect-metoden. 
 
Garageytan (6 689 BTA, 990 BRA) utesluten ur värderingen, detta eftersom uppgifter om 
driften saknas för denna. Hela objektet ses i värderingen som 265 stycken 1 rum och kök. 
Detta eftersom det i programmet anges att det i genomsnitt bor 1,13 personer i varje 1 rum 
och kök. Genom att sätta antalet lägenheter till 265 uppnås cirka 300 brukare, vilket är den 
aktuella mängden. 
 
I modulen Byggnad Produktion Material har produkt för produkt bedömts, om de skall vara 
med i värderingen eller inte. Förklaring till uteslutning finns vid varje sådan produkt. Se 
Bilaga 1,2,3. De produkter som är med i värderingen, är de som finns upptagna på Skanska P-
net. För indata har så hög noggrannhet som möjligt använts. Antal värdesiffror är under 
beräkningarna satta till 2. Resultaten redovisas i kg med 0 värdesiffror. För hela inventeringen 
gäller de i texten angivna procentandelarna viktprocent. I de fall entydiga data saknas har 
medelvärden använts. Inget emballage är medräknat under materialvikter. Stål och rostfritt 
stål innehåller nickel, krom och koppar, vilket medför att dessa material i de fall där andel 
tydligt anges är räknade två gånger, under stål såväl som under krom, koppar och nickel. Zink 
är medräknat som ytbehandling i de fall det anges tydligt hur mycket zink som åtgått. I de fall 
ytbehandlingen är medräknad under zink är den med både under posten zink och under 
varmförzinkad stålplåt. Sten använd som beståndsdel i betong, är inte medräknat under sten 
utan under betong. Allt stål där det inte tydligt anges att den är skrotbaserad, är placerad under 
posten stål 85-100 % jungfrulig råvara. Mässing består av koppar, zink och bly. Detta är 
medtaget i de fall andelarna är angivna. I andra fall påpekas endast i vilka produkter mässing 
finns. Data för andel spill är hämtad ur Miljöbelastningsprofilens dataprogram, eftersom 
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specifika data om detta var svåra att finna. Även data om materialgruppernas livslängder är 
hämtade ur Miljöbelastningsprofilens dataprogram. 
 
I modulen Byggnad Produktion Materialtransporter har endast ett transportavstånd valts, om 
mer än 75 % av materialet härstammar från samma ställe, och ej annat anges. I övriga fall har 
olika transportsträckor delats upp, procentuellt efter mängd använt material. Om olika 
transportmedel använts, har sträckan delats upp efter mest troliga transportsätt. 
Transportsträckor avser transport från producent av hel produkt, beståndsdelarnas olika 
ursprung har ej tagits hänsyn till, då en produkt kan bestå av många olika material från flera 
olika ställen. När information om tillverkningsort inte funnits har transportavståndet beräknats 
från leverantören. 
 
I modulen Område har arbetesområdesgränsen antagits som områdesgräns. Ingående material 
i bänkar soptunnor, belysningsstolpar, pollarbelysning och cykelställ är uteslutna. 
 
I modulen Innehåll av miljöfarliga ämnen skall mängden ftalater fastställas. Innehållet av 
ftalater kan vara upp till 40 % av den färdiga produkten (http://prio.kemi.se). Detta gör det 
svårt att veta exakt hur mycket ftalater det finns i PVC använd i objektet. Ett innehåll på 20 % 
ftalater i PVC har antagits. Isocyanider frigörs vid arbeten med härdplaster såsom epoxi 
(Sjöbefälsförbundet, 2000). Det finns en del epoxi i objektet, men detta har bortsetts från i 
värderingen. 
 
För att nå miljöindex har en referensbyggnad skapats som en kopia av det värderade objektet, 
med samma antal brukare. Brukarna avses använda objekten på samma sätt och de faktiska 
materialmängderna i referensobjektet har slagits ut på det värderade objektets yta. 
Miljöpåverkan från referensen i produktionsskedet av byggnaden baseras på Kv. Apoteket i 
Sundbyberg, som byggdes av Skanska 1995. Det är en bostadsfastighet som innehåller 50 
lägenheter. Denna byggnad är vald att användas till referens eftersom den är väl 
dokumenterad, avseende ingående materialmängder (Levin & Rönnqvist, 2004). Det som 
skiljer objekten åt är använd teknik, referensobjektet avser teknik som användes i början av 
1990-talet och det värderade objektet avser dagens teknik. 
 
 
6.2 Inventeringsdata 
I inventeringen redovisas endast de poster som är medtagna i värderingen. För en mer 
detaljerad redovisning av inventeringsdatan se Bilaga 1,2,3. 
 
6.2.1 Fastighetsdata 
Byggnadsarea: Den totala byggnadsarean är 23 005 m² BTA och 15 717 m² BRA. 
Värderad del: Den värderade delen är 16 316 m² BTA och 14 727 m² BRA. Volymen 
beräknad på BRA är 54 568 m³ (Ritning, ytsammanställning). 
Områdesarea: Områdesarean är cirka 21 500 m² (Ritning, situationsplan hus 1 och 2). 
Antal anställda: I objektet arbetar 300 personer (Röös, 040901). 
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6.2.2 Byggnad Produktion Material/Materialtransporter 
Tabell 1 visar en sammanställning av inventeringsdata för Byggnad Produktion 
Material/Materialtransporter. För mer detaljerad redovisning se Bilaga 1. 
 
Tabell 1. Sammanställning Inventeringsdata Byggnad Produktion Material/Materialtransporter. 
 
Material Mängd 

(kg) 
Transportavstånd 
(km) 

Transportslag Spill 
(%) 

Livslängd 
(år) 

Betong 16 353 390 83 Lastbil 1 50 
Sten 19 446 530 Lastbil 0 50 
Sand, grus, 
singel 

 
109 650 

 
30 

 
Lastbil 

 
0 

 
50 

Stål 85-100 %, 
jungfrulig råvara 

 
76 564 

 
160 

 
Lastbil 

 
9 

 
50 

Stål, skrotbaserat 850 317 300/700 Lastbil/Tåg 0 50 
Rostfritt stål 150 60/400 Lastbil/Båt 0 50 
Koppar 25 665 710 Lastbil 3 50 
Aluminium,  
jungfrulig råvara 

 
7 546 

 
350 

 
Lastbil 

 
0 

 
50 

Zink 1 725 750 Lastbil 3 50 
Varmförzinkad 
stålplåt 

 
46 525 

 
620 

 
Lastbil 

 
0 

 
50 

Varmförzinkat 
stål 

 
2 487 

 
60/400 

 
Lastbil/Båt 

 
0 

 
50 

Trä (hyvlat) 33 569 700/400 Lastbil/Båt 10 50 
Plywood 28 970 50/400 Lastbil/Båt 5 50 
Spånskivor 4 887 636 Lastbil 5 25 
Gips 214 305 30 Lastbil 5 50 
Puts och 
murbruk 

 
29 787 

 
20 

 
Lastbil 

 
3 

 
50 

Glasull 35 321 575 Lastbil 3 50 
Stenull 366 229 335 Lastbil 10 50 
Lättbetongblock 37 836 200 Lastbil 6 50 
PE/PP 4 849 400 Lastbil 1 50 
PVC 271 60/400 Lastbil/Båt 1 50 
Porslin och 
kakel 

 
20 379 

 
2 000 

 
Lastbil 

 
2 

 
25 

Lösningsmedels-
buren färg 

 
1 097 

 
20 

 
Lastbil 

 
5 

 
15 

Vattenburen färg 3 849 200 Lastbil 5 15 
EPDM-gummi 99 625 Lastbil 0 50 
Asfalt 14 428 604 Lastbil 0 50 
Gödsel, 
konstkväve 

 
35 200 

 
420 

 
Lastbil 

 
0 

 
50 

Växtmaterial 101 400 446 Lastbil 0 50 
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6.2.3 Byggnad Drift 
Bad: Det finns inte några badkar i objektet, men en bassäng för provning av pumpar (Ritning 
röranläggning). Denna har måtten: 4,5x3,5x12 m, vilket ger en volym på 189 m³. 
Målsättningen är att vattnet inte skall behöva bytas ut, utan det enda vattnet som skall tillföras 
är för att ersätta avdunstningen (Tammelin, 040804). Det vatten som ersätts till följd av 
avdunstning är försumbart i denna situation, varvid det är uteslutet ur värderingen. 
 
Dusch: Det finns 7 duschar i objektet (Ritning, röranläggning). Medelflödet ur dessa är cirka 
14 l/min (Gustavsberg, Flödesdiagram ettgrepps sparblandare för dusch, Nordic). 
 
Handfat: Det finns 57 tvättställ, 19 kökshandfat och 9 städhoar i objektet (Ritning, 
röranläggning). Det finns dessutom en diskho med fyra kranar, en ögondusch samt två kranar 
i dragskåp (Inventering, 040621). Detta ger totalt 92 vattenkranar. Blandarna vid tvättställen 
har ett medelflöde på cirka 4,35 l/min och vid kökshandfaten cirka 5,76 l/min (Gustavsberg, 
Flödesdiagram diskbänksblandare, tvättställsblandare, Nordic). Ett viktat medelvärde av 
dessa flöden ger cirka 4,89 l/min. Detta flöde används i värderingen för beräkningar av alla 
kranar. 
 
Toalett: Det finns 51 toaletter med två spolmöjligheter i objektet (Ritning, röranläggning). 
Det går åt 2,5 respektive 4 l vatten/spolning (www.ido.se). 
 
Handdukstork: Det finns 8 handdukstorkar i objektet, med effekten 40 W/styck. Dessa är 
behovsstyrda och elanslutna. 
 
Kylskåp: Det finns 6 Miele K3512S kylskåp i objektet, med en energiförbrukning på 182 
kWh/år, styck (Inventering, 040621, www.miele.se/Hushall.pdf). Det finns dessutom ett 
Husqvarna Smaragd mod KS18048 kyl/frysskåp, med en energiförbrukning på 339 kWh/år, 
styck 
(www.hemprodukter.husqvarna.se/files/pdf/A_QT4221RW%20Smaragd_ers%20QT4220RW.
pdf). 
 
Frys: Det finns två Miele Electronic F7531 S-1 frysar i objektet, med en energiförbrukning på 
343 kWh/år, styck (Inventering, 040621, www.miele.se/Hushall.pdf). 
 
Spis: Det finns en Electrolux Trinette spis och en Miele Classic spis i objektet. Båda dessa är 
elspisar. 
 
Mikro: Det finns ett antal mikrovågsugnar i objektet, vilka har bortsetts från i värderingen, 
eftersom dessa är hyresgästens egna. 
 
Diskmaskin: Det finns 14 Miele Autosensor Turbothermic diskmaskiner och 4 Miele 
Professional 7855 diskmaskiner i objektet (Inventering, 040621). Miele Autosensor 
Turbothermic är varmvattenansluten och har en förbrukning på 13 l vatten och 1,08 kWh/disk 
(www.miele.se/Hushall.pdf). Miele Professional 7855 är varmvattenansluten med en 
förbrukning på: 

 Program Kort, 7,5 l vatten och 0,2 kWh/disk 
 Program Universal, 23,8 l vatten och 0,5 kWh/disk 
 Program Universal plus, 27,1 l vatten och 0,5 kWh/disk 
 Program Intensiv, 31,3 l vatten och 0,6 kWh/disk (Broschyr, Miele Professional) 
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Antaget att de olika programmen används lika ofta, ger detta en förbrukning på 22,43 l 
vatten/disk och 0,45 kWh/disk. 
 
Forcerad ventilation - köksfläkt: Det finns en fläkt i objektet (Inventering, 040621). 
Grundflödet är justerbart, men vanligast är att det ställs på 0,01 m³/s. Forceringsflödet är 
också justerbart, men vanligast ställs detta så att 75 % osuppfångningsförmåga uppnås 
(Hedman, 040729). För att klara 75 % osuppfång måste 0,042 m³/s klaras (Häggström, 
040802). Inomhustemperaturen i objektet är 23 ±1˚C och fläktens effekt är 115 W 
(Energianalys AB, 2002, www.thermex.se). 
 
Belysning, fast installerad i lägenhet: Den totala energiåtgången för belysning i objektet är 
436 MWh/år. Kontorstiden är fastställd till 08.00-18.00, 5 dag/vecka, vilket ger 2 600 h/år och 
drifttiden cirka 7,14 h/dygn (Energianalys AB, 2002). Detta ger att 167 692 W är installerat i 
objektet. Det finns ingen närvarostyrning men däremot tidsstyrning (Källkvist, 040819). I 
värderingen väljs att lägga detta under posten övrig elanvändning, eftersom det annars 
multipliceras med antal lägenheter i objektet och ger ett för högt värde. 
 
Bastuaggregat: Det finns ett Tylö Type A16 SD 16 bastuaggregat, med effekten 16 kW i 
objektet (Inventering, 040621). Eftersom objektet nyligen har tagits i drift har bastuaggregatet 
i princip aldrig använts vilket gör att drifttiden är svår att fastställa (Gustavsson, 040819). Då 
objektet är en kontorsbyggnad, antas att bastuaggregatet inte kommer att användas i någon 
större utsträckning och är därmed uteslutet ur värderingen. 
 
Klimatskärm: Portarnas U-värde är 2,0 W/m²,˚C, ytterväggarnas U-värde är 0,25 W/m²,˚C 
och yttertakets U-värde är 0,20 W/m²,˚C. Portarnas yta är 42 m², ytterväggarnas yta ovan jord 
är cirka 6 370 m² och yttertaket är cirka 5 250 m² (Energianalys AB, 2002, Ritning, fasad mot 
norr, söder, väster och öster, Ritning, takplan). 
 
Fönster: Fönstrens U-värde är 1,45 W/m²,˚C med karm. Glasandelen anger fönstrets glasarea 
dividerat med fönstrets totala area från karmyttermått, vilket i detta fall är cirka 85 % (Carl 
Bro, Allmänna indataanvisningar för indatablanketterna, Ritning, fönster trä/aluminium, 
uppställning). För fasader mot öster, söder och väster används solfaktor 0,12. Detta 
representerar en bra solavskärmning med utvändig fälld persienn. För fasader mot norr 
används solfaktor 0,32 vilket representerar fönster utan solskydd. För fönster i ljusgård 
används solfaktor 0,27 vilket representerar invändig solavskärmning. Den totala glasytan för 
objektet är 2 399,22 m² och av detta är 156 m² glaspartier i ljusgård, 337,32 m² fönster mot 
öster, 814, 2 m² fönster mot söder, 605,4 m² fönster mot väster och 486,3 m² fönster mot norr 
(Energianalys AB, 2002). Skuggningsfaktor och solavskärmningsfaktor antas i värderingen 
vara 0,75. Skuggningsfaktorn anger reduktion på grund av persienner eller gardiner och 
solavskärmningsfaktorn anger graden av reduktion, till följd av avskärmning från yttre 
faktorer, såsom träd och hus. 
 
Köldbryggor: Ett värde för köldbryggor på 0,2 W/m²,˚C används i värderingen. 
 
Värmekapacitet: Ett värde för värmekapacitet på 240 kJ/m²,˚C används i värderingen (Carl 
Bro, Allmänna indataanvisningar för indatablanketterna). 
 
Luftläckage: Antagen infiltration är 0,2 oms/h. 
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Ventilation: Det totala luftflödet i laboratoriet är 8,088 m³/s och det totala luftflödet i 
kontorsdelen är 14,853 m³/s. Verkningsgraden för värmeväxlaren är 60 %, 
tilluftstemperaturen är 20ºC, frånluftstemperaturen är 23ºC och drifttiden är 9,3 h/dygn. 
 
Fläktar: Energibehovet för el till fläktmotorer, är 114 MWh/år. Drifttiden för ventilation och 
kyla är 07.00-20.00, 5 dagar i veckan. Detta ger 3 380 h/år, vilket ger cirka 9,29 h/dygn och 
en fläkteffekt på 33 728 W. 
 
Pumpar: Pumparnas energibehov i objektet är 64 MWh/år. Denna drifttid sätts till 24 h/dygn, 
vilket ger en effekt på 7 306 W. 
 
Hissar: Det finns tre hissar i objektet, vilkas totala energianvändning är 64 MWh/år 
(EnergiAnalys AB, 2002). Detta ger cirka 21 333 kWh/år, hiss. 
 
Avfallsutrustning: Det finns avfallsutrustning i objektet, men denna är utesluten av 
anledningen att denna är hyresgästens egen (Danielsson, 020701). 
 
Motorvärmare: Det finns inga motorvärmare på området (Wallström, 040610). 
 
Utvändig belysning tomt: Det finns 47 belysningsstolpar och 13 pollararmaturer på området 
(Ritning, situationsplan hus 1 och 2). I belysningsstolparna sitter lampor med effekten 70 W 
och i pollararmaturerna lampor med effekten 18 W (Olofsson, 040826). 
 
6.2.4 Område Produktion Material/Materialtransporter 
Tabell 2 visar en sammanställning av inventeringsdatan för Område 
Material/Materialtransporter. För mer detaljerad redovisning se Bilaga 2. 
 
Tabell 2,. Sammanställning Inventeringsdata Område Material/Materialtransporter. 
 
Material 
 

Mängd 
(kg) 

Transportavstånd 
(km) 

Transportslag
 

Spill 
(%) 

Livslängd 
(år) 

Betong 58 537 42 Lastbil 10 50 
Sten 25 785 2 990 Tåg 10 50 
Gatsten 432 750 83 Lastbil 10 50 
Sand, grus, singel 10 281 10 Lastbil 10 50 
Jord 104 400 3 Lastbil 10 50 
Stål skrotbaserat 21 267 190/1 100 Lastbil/Tåg 10 50 
Trä (hyvlat) 7 985 4 500/400 Lastbil/Båt 10 50 
Lättklinkerblock 734 140 207 Lastbil 10 50 
PE/PP 8 392 400 Lastbil 10 50 
EPDM-gummi 2 147 405 Lastbil 10 50 
Asfalt 108 381 30 Lastbil 10 25 
Gräsfrö 193 588 Lastbil 10 50 
Växtmaterial 21 816 380 Lastbil 10 50 
Betongmarksten 9 476 83 Lastbil 10 25 
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6.2.5 Innehåll av miljöfarliga ämnen i byggnad 
Nedan följer en kort redogörelse av förekomst och farlighet för de farliga ämnena 
representerade i Miljöbelastningsprofilen. För enbart presentation av förekomst i värderat 
objekt se Tabell 3 och för mer detaljerad redovisning se Bilaga 3 
 
Akrylamid: Akrylamid används för laboratorieundesökningar, som injekteringsmedel, 
fällningsmedel, samt i färger och lacker (Skanskas Förbudslista Sverige). Akrylamid kan ge 
cancer och ärftliga genetiska skador. Risk för allvarliga hälsoskador finns vid långvarig 
exponering via inandning, hudkontakt och förtäring (www.kemi.se). 
 
Bisfenol A: Bisfenol A används i produkter såsom lim, golvbeläggningsmaterial, färger och 
lacker. Ämnet är irriterande, allergiframkallande och kan påverka levern (www.kemi.se). Det 
är ett hormonstörande ämne, som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen. Misstankar 
finns att det är cancerframkallande (www.varbostad.se). 
 
Bly/blyföreningar: Bly och blyföreningar används i vissa glasprodukter, en del rörsorter, 
som tillsats i PVC-plaster, pigment i färger, i batterier och i vissa lacker (Skanskas 
Avvecklingslista Sverige). Bly och blyföreningar kan vara cancerframkallande och skada det 
centrala nervsystemet. Det kan anrikas i kroppen och ge kroniska skador (NCC 
Avvecklingslista för skadliga ämnen). 
 
Bromerade Flamskyddsmedel: Bromerade flamskyddsmedel används för de 
brandskyddande egenskaperna som föreningar med klor och brom har 
(www.hultsfred.se/Agenda21/karta/metaller.htm). De används i isolering, plaster, textilier, 
strömbrytare och säkringar (Skanskas Avvecklingslista Sverige). Bromerade flamskyddsmedel 
är långlivade och har egenskaper, som gör att de kan tas upp av levande vävnader där de 
upplagras. Lågbromerade flamskyddsmedel anses vara de farligaste flamskyddsmedlen, dessa 
påverkar hormonnivåerna i sköldkörteln och orsakar levercancer hos möss. De kan även ge 
beteende-, inlärnings och minnesstörningar samt bidra till ökad fosterdödlighet och till 
fördröjd skelettbildning. De kan vidare ge upphov till hudbesvär och påverka nervsystemet 
(www.snf.se, NCC Avvecklingslista för skadliga ämnen). 
 
Diuron: Diuron är ett cancerframkallande ämne, vilket används som konserveringsmedel i 
färg, lack och lim (Skanskas Avvecklingslista Sverige, www.snf.se). 
 
Formaldehyd: Formaldehyd används i färg, lim, träskivor samt som tillsats i betong 
(Skanskas Avvecklingslista Sverige). Det kan ge cancer i svalget och misstankar finns att det 
kan ge leukemi (www.byggnadsarbetaren.nu). 
 
Ftalater/PVC: Ftalater används som mjukgörare i plaster (främst PVC), fogmassor, lim och 
färger (Skanskas Avvecklingslista Sverige). PVC används till bland annat golvbeläggning, 
kablar och rör. Ftalater är bioackumulerande och kan framkalla cancer. Ett flertal ftalater har 
reproduktionstoxiska egenskaper, vilka innebär minskad fertilitet, fosterskador, minskad 
överlevnad hos avkomman, förändrade hormonnivåer, livmoderskador, prostataskador etc. 
(ww.snf.se). En nyligen publicerad studie av ett svensk-danskt forskarlag, visar att det även 
finns ett starkt samband mellan barns allergier och ftalater (Svt Rapport, 9 aug, 23.00). 
 
Isocyanater: Isocyanater används i polyuretanbaserade fogmassor och fogskum (Skanskas 
Avvecklingslista Sverige). Inandning av isocyanater kan ge symptom i luftvägarna såsom 
nedsatt lungfunktion, vilket på sikt kan leda till astma 
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(http://arbetsliv.prevent.se/verktygfakta/isocyanater.asp). Isocyanater kan även ge 
irritationshosta, näsblod, snuva eller eksem (www.arbeidstilsynet.no). 
 
Kadmium/kadmiumföreningar: Kadmium används i uppladdningsbara batterier, som 
ytbehandling, pigment och stabilisatorer i plast (Skanskas Avvecklingslista Sverige). 
Kadmium är en starkt giftig metall som lagras i kroppen och ger skador framförallt på 
njurarna, vars förmåga att rena blodet från nedbrytningsprodukter minskar. Hög 
kadmiumbelastning leder till benskörhet, framförallt hos äldre kvinnor (www.snf.se). 
Kadmium och dess organiska föreningar klassas som cancer- och allergiframkallande (NCC 
Avvecklingslista för skadliga ämnen). 
 
Karbendazim: Karbendazim ingår som konserveringsmedel i ett stort antal vattenbaserade 
färger, spackel och liknande (Skanskas Avvecklingslista Sverige). Karbendazim är klassat som 
cancerframkallande med låg förmåga av kemikalieinspektionen (www.kemi.se). 
 
Klorparaffiner: Klorparaffiner används som tillsatsmedel i fogmassor, färg, plast och gummi 
(http://prio.kemi.se). De är stabila och svårnedbrytbara, giftiga för vattenlevande organismer 
och verkar irriterande på hud och ögon (NCC Avvecklingslista för farliga ämnen). 
 
Koppar/kopparföreningar: Koppar används i elutrustning som kablar och motorer samt till 
tak och rör i byggnader. Koppar har hög giftighet för vattenlevande organismer och låg 
nedbrytbarhet i naturen (www.hultsfred.se/Agenda21/karta/metaller.htm). 
 
Krom/kromföreningar: Krom används till ytbehandling av andra metaller för blanka ytor 
och skydd mot korrosion. Det är även en betydande beståndsdel i rostfritt stål 
(www.studera.com/nytto/persys/element/cr.htm). Krom är i stor utsträckning ogiftigt, men vid 
stora överdoser kan cancer, allergier samt njur- och leverskador förorsakas 
(www.alternativmedicin.se/sok/Min-012.html). 
 
Nickel/nickelföreningar: Nickel och nickelföreningar förekommer på verktyg och 
maskindelar (Skanskas Bevakningslista Sverige). Nickel kan ge problem i form av allergier 
(Hult & Carlsson, 2001). 
 
Nonylfenoletoxylat: Nonylfenoletoxylat används som avfettningsmedel, färgtillsats, för 
klottersanering och som skummedel i brandsläckare. Det används även i betong för att göra 
denna mindre känslig för frost (www.hultsfred.se/Agenda21/karta/metaller.htm). 
Nonylfenoletoxylat omvandlas i naturen till nonylfenol, som liknar östrogen och har en 
hormonstörande effekt. Nonylfenol bryts ned mycket långsamt i vattenmiljö och anrikas i 
organismer (www.winwin.se/default.asp?src=/templates/Page____2085.asp). 
 
Organiska lösningsmedel: Organiska lösningsmedel är ämnen som har en förmåga att lösa 
upp ett annat ämne och bilda en jämt fördelad blandning av molekyler eller joner. Några 
exempel på organiska lösningsmedel är lacknafta, metanol, bensen, glykoletrar och 
trikloretylen (www.gavleborg.forsakringskassan.se/yenhet/losnings.htm). I färger används alla 
typer av lösningsmedel, rengöringsmedel innehåller vattenlösliga lösningsmedel som 
alkoholer medan avfettningsmedel ofta är baserade på lacknafta (www.kemi.se). Organiska 
lösningsmedel har en förmåga att lösa fetter, vilket gör att de lagras i fettrika vävnader i 
kroppen (www.gavleborg.forsakringskassan.se/yenhet/losnings.htm). De kan verka irriterande 
på luftvägarnas slemhinnor och ge akuta effekter på centrala nervsystemet, om 
exponeringsnivåerna är tillräckligt höga. Hudproblem är den vanligaste formen av besvär vid 
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hantering av organiska lösningsmedel. Flera organiska lösningsmedel är genotoxiska (giftiga 
för arvsmassan) och det finns flera lösningsmedel som är klassade som cancerframkallande, 
exempel på sådana är bensen, tetrakloretylen och dioxan 
(www.occmed.uu.se/verksamhet/org_solv). 
 
Tennorganiska föreningar: Tennorganiska föreningar används som stabilisatorer vid 
plasttillverkning. De kan även förekomma i tätningsmedel, lim, fogmassor och lacker 
(http://prio.kemi.se). Vissa av föreningarna är starkt toxiska, då de lätt ackumuleras i levande 
vävnad. En längre tids exponering kan de ge påverkan på immunförsvaret och leverskador. 
Många föreningar kan ge upphov till hjärn- och nervskador (NCC Avvecklingslista för farliga 
ämnen). 
 
Zink/zinkföreningar: Zink används till att rostskydda stål genom förzinkning, det är även en 
viktig beståndsdel i mässing (www.boliden.se). Det är ett livsnödvändigt ämne för flertalet 
organismer. Människan tål höga halter, men vattenorganismer är betydligt känsligare 
(www.naturvårdsverket .se). 
 
Ammoniak: Ammoniak används i kemiska produkter som rengöringsmedel, 
metallbehandlingsmedel, färger och textilkemikalier (www.kemi.se). Ammoniak i gasform är 
giftigt vid inandning och kan även ge allvarliga ögonskador 
(www.shenet.sa/ravaror/ammoniak.html). 
 
Tabell 3. Sammanställning Indata Miljöfarliga ämnen i byggnad. 
 
Miljöfarliga ämnen Mängd (kg) 
Akrylamid 0 
Bisfenol A 2 600 
Bly/blyföreningar 21 
Bromerade flamskyddsmedel 35 
Diuron 0 
Formaldehyd 0 
Ftalater 54 
Isocyanater 0 
Kadmium/kadmiumföreningar 0 
Karbendazim 0 
Klorparaffiner 0 
Koppar/kopparföreningar 25 665 
Krom/kromförningar 1 861 
Nickel/nickelföreningar 1 756 
Nonylfenoletoxylat 0 
Organiska lösningsmedel 356 
PVC 271 
Tennorganiska föreningar 0 
Zink/zinkföreningar 1 725 
Ammoniak 0 
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6.3 Värderingsresultat 
Resultat av värdering med Miljöbelastningsprofilen redovisas som sju 
miljöbelastningsprofiler: uttag av ej förnybar råvara, vattenanvändning, växthuseffekt, 
marknära ozon, försurning, övergödning och radioaktivt avfall. Miljöbelastningsprofilerna 
redovisas för varje modul: Byggnad, Tomt och Område och för dessas undermoduler. Uttag 
av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, vattenanvändning i m³, växthuseffekt i g CO2-
ekvivalenter, marknära ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, försurning i mol H+-
ekvivalenter, övergödning i g O2-ekvivalenter och radioaktivt avfall i cm³. De fem 
miljöpåverkanskategorierna: växthuseffekt, marknära ozonproduktion, försurning, 
övergödning och radioaktivt avfall kan summeras och redovisas som utsläpp till luft, mark 
och vatten. Miljöbelastningsprofilerna jämförs med en referensfastighet i angivna enheter 
eller som ett miljöindex, där den relativa skillnaden mellan referensvärdet och det aktuella 
värdet för miljöpåverkanskategorierna redovisas. Miljöbelastningsprofiler för modulen 
Byggnad kan redovisas per objekt för beräkningsperioden, per objekt och år, per m² BRA och 
år samt per individ och år. Miljöbelastningsprofiler för modulen Område kan redovisas som 
produktion av område för beräkningsperioden, produktion av området per år under 
beräkningsperioden, produktion av området per m² område och år under beräkningsperioden, 
produktion av området per individ och år under beräkningsperioden, produktion av området 
per m² bostadsarea och år under beräkningsperioden. Miljöindex kan enbart redovisas per 
objekt för beräkningsperioden. Underlag för omräkning av miljöfarliga ämnen till 
miljöpåverkanskategorier är bristfälligt, varvid det endast sker en summering av mängderna 
miljöfarliga ämnen (Levin & Rönnqvist 2004). 
 
I denna rapport redovisas miljöindex per objekt för beräkningsperioden för uttag av ej 
förnybar energiråvara, vattenanvändning och utsläpp till luft, mark och vatten för de körda 
modulerna. För att nå miljöindex används en referensbyggnad skapad som en kopia av det 
värderade objektet. Det som skiljer objekten åt är därmed använd teknik, referensobjektet 
avser teknik som användes i början av 1990-talet och det värderade objektet avser dagens 
teknik. Alt 1 i figurerna representerar referensen och Alt 2 det värderade objektet. För 
redovisning av miljöbelastningsprofiler per individ och år se Bilaga 4. 
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6.3.1 Byggnad Produktion Material 
Figur 2 visar miljöindex i procent för uttag av ej förnybar energiråvara under modulen 
Byggnad Produktion Material. Det värderade objektet innebär 16 % lägre miljöbelastning än 
referensen. 

 

 
 

Figur 2. Miljöindex Byggnad Produktion Material, Uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
 
Figur 3 visar miljöindex i procent för utsläpp till luft, mark och vatten under modulen 
Byggnad Produktion Material. Det värderade objektet innebär 21 % lägre miljöbelastning än 
referensen. Ur programmet kan utläsas att påverkan på växthuseffekten är 2 % lägre, 
marknära ozonproduktion 19 % lägre, försurning 13 % lägre, övergödning 11 % lägre och 
radioaktivt avfall 53 % lägre än referensen. 

 

 
 

Figur 3. Miljöindex Byggnad Produktion Material, Utsläpp till luft, mark och vatten. 
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6.3.2 Byggnad Produktion Materialtransporter 
Figur 4 visar miljöindex i procent för uttag av ej förnybar energiråvara under modulen 
Byggnad Produktion Materialtransporter. Det värderade objektet innebär 73 % högre 
miljöbelastning än referensen. 

 

 
 

Figur 4. Miljöindex Byggnad Produktion Materialtransporter, Uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
 
Figur 5 visar miljöindex i procent för utsläpp till luft, mark och vatten under modulen 
Byggnad Produktion Materialtransporter. Det värderade objektet innebär 10 % lägre 
miljöbelastning än referensen. Ur programmet kan utläsas att påverkan på växthuseffekten är 
96 % högre än referensen, medan marknära ozonproduktion är 14 % lägre, försurning 12 % 
lägre, övergödning 21 % lägre och radioaktivt avfall 100 % lägre än referensen. 

 

 
 

Figur 5. Miljöindex Byggnad Produktion Materialtransporter, Utsläpp till luft, mark och vatten. 
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6.3.3 Byggnad Drift 
Figur 6 visar miljöindex i procent för uttag av ej förnybar energiråvara under modulen 
Byggnad Drift. Det värderade objektet innebär 9 % lägre miljöbelastning än referensen. 

 

 
 

Figur 6. Miljöindex Drift, Uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
 
Figur 7 visar miljöindex i procent för utsläpp till luft, mark och vatten under modulen 
Byggnad Drift. Det värderade objektet innebär 19 % lägre miljöbelastning än referensen. Ur 
programmet går att utläsa att påverkan på växthuseffekten är 6 % högre än referensen, medan 
marknära ozonproduktion är 24 % lägre, försurning 2 % lägre, övergödning 59 % lägre och 
radioaktivt avfall 15 % lägre än referensen. 
 

 
 

Figur 7. Miljöindex Drift, Utsläpp till mark, luft och vatten. 
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Figur 8 visar miljöindex i procent för vattenanvändning under modulen Byggnad Drift. Det 
värderade objektet innebär 8 % lägre miljöbelastning än referensen. 

 

 
 

Figur 8. Miljöindex Drift, Vattenanvändning. 
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6.3.4 Område Produktion Material 
Figur 9 visar miljöindex i procent för uttag av ej förnybar energiråvara under modulen 
Område Produktion Material. Det värderade objektet innebär 81 % högre miljöbelastning än 
referensen. 
 

 
 

Figur 9. Miljöindex Område Produktion Material, Uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
 
Figur 10 visar miljöindex i procent för utsläpp till luft, mark och vatten under modulen 
Område Produktion Material. Det värderade objektet innebär 61 % högre miljöbelastning än 
referensen. Ur programmet kan utläsas att påverkan på växthuseffekten är 101 % högre, 
marknära ozonproduktion 111 % högre, försurning 107 % högre, övergödning 80 % högre än 
referensen, medan radioaktivt avfall är 96 % lägre än referensen. 
 

 
 

Figur 10. Miljöindex Område Produktion Material, Utsläpp till luft, mark och vatten. 
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6.3.5 Område Produktion Materialtransporter 
Figur 11 visar miljöindex i procent för uttag av ej förnybar energiråvara under modulen 
Område Produktion Materialtransporter. Det värderade objektet innebär 63 % lägre 
miljöbelastning än referensen. 
 

 
 

Figur 11. Miljöindex Område Produktion Materialtransporter, Uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
 
Figur 12 visar miljöindex i procent för utsläpp till luft, mark och vatten under modulen 
Område Produktion Materialtransporter. Det värderade objektet innebär 84 % lägre 
miljöbelastning än referensen. Ur programmet kan utläsas att påverkan på växthuseffekten är 
62 % lägre, marknära ozonproduktion 85 % lägre, försurning 87 % lägre, övergödning 86 % 
lägre och radioaktivt avfall 100 % lägre än referensen. 
 

 
 

Figur 12. Miljöindex Område Produktion Materialtransporter, Utsläpp till luft, mark och vatten. 
 
6.3.6 Innehåll av miljöfarliga ämnen i byggnad 
Innehåll av miljöfarliga ämnen i byggnad redovisas endast med förekommande mängd i det 
värderade objektet (Se Tabell 3). 
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6.4 Tolkning av värderingsresultat 
Vad som tydligt framgår av den genomförda värderingen i programmet, är att det är driften 
som står för den största miljöpåverkan, för alla miljöpåverkanskategorier. Det bästa värdet för 
miljöindex av alla moduler är för modulen Område Produktion Materialtransporter och det 
sämsta värdet är för modulen Område Produktion Materialtransporter. 
 
Byggnad Produktion Material 

 En förklaring till det värderade objektets lägre belastningsvärde för uttag av ej 
förnybar energiråvara jämfört med referensen, är att det har skett en del förändringar i 
produktionen av stål och betong. Produktionen av dessa material i början av 1990-talet 
innebar en högre belastning på denna miljöpåverkanskategori än produktionen idag. 
En annan förklaring är att det finns mer dokumenterade mängder av vissa 
materialgrupper för referensen, såsom aluminium av jungfrulig råvara, vilket innebär 
en hög belastning. 
 Det för det värderade objektet lägre belastningsvärdet av radioaktivt avfall jämfört 

med referensen, härrör från skillnader i betongproduktionen. 
 Marknära ozonproduktions lägre värde för det värderade objektet jämfört med 

referensen, härrör från skillnader i betong- och stålproduktionen, samt att det finns 
olika mängder av olika mycket påverkande material i det värderade objektet och i 
referensen. 

 
Byggnad Produktion Materialtransporter 

 Att det värderade objektet har ett mycket högre belastningsvärde för uttag av ej 
förnybar energiråvara än referensen, har en förklaring i att de stora materialgrupperna, 
har transporterats längre till det värderade objektet än för referensen. En del av detta 
kan förklaras med mycket osäkra indata för det värderade objektet. 
 Att det värderade objektets miljöbelastning växthuseffekt är högre än referensen, beror 

på att i princip alla transporter för det värderade objektet sker med lastbil. 
 Marknära ozonproduktion, försurning och övergödning har för det värderade objektet 

lägre belastningsvärden än referensen, beroende på att transporter i början av 1990-
talet, innebar en högre belastning på dessa miljöpåverkanskategorier än transporter 
idag. Det saknas transport i referensen för vattenburen färg. Detta medför en lägre 
belastning för referensen vad gäller transportdelen, eftersom denna materialmängd 
aldrig multipliceras med någon transport. Detta ger dock ingen märkbar påverkan. 

 
Byggnad Drift 

 Den största bidragande orsaken till ett lägre belastningsvärde för uttag av ej förnybar 
energiråvara för det värderade objektet än referensen, härrör från värmeförbrukningen. 
Den totala värmeförbrukningen är högre i det värderade objektet, men värme 
producerad idag innebär en mycket lägre miljöbelastning jämfört med 1990 års värden 
hos Birka. Åtgärder har under de senaste åren vidtagits för produktionen av fjärrvärme 
från Birka södra nätet (Levin, Mickelson, 2004). 
 Den högre värmeförbrukningen i det värderade objektet kan bero på högre U-värden 

för ytterväggar, portar och tak i den värderade byggnaden, samt en högre glasandel i 
fönstren. Det är även ett högre värde på luftläckage hos det värderade objektet än hos 
referensen. Värden använda här, är värden hämtade ur den genomförda 
energiberäkningen för det specifika objektet, vilket kan vara en felkälla. 
 Belastningsvärden härrörande från elanvändningen är högre för det värderade objektet 

än för referensen, vilket beror på en högre elanvändning i det värderade objektet. Det 
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är där en hög luftomsättning, vilket genererar en hög belastning. Hissarna har även en 
mycket högre energianvändning per hiss än de i referensen. 
 Dagens värmeproduktion innebär lägre miljöbelastningsvärden för växthuseffekten, 

marknära ozonproduktion, försurning, övergödning och radioaktivt avfall än 
värmeproduktion år 1990. 
 Det lägre värdet på marknära ozonproduktion och försurning för det värderde objektet 

jämfört med referensen, härrör från dagens värmeproduktions lägre belastning. 
 Det lägre värdet på övergödningen för det värderade objektet jämfört med referensen, 

härrör även den från dagens värmeproduktionslägre belastning, men beror främst på 
stora skillnader i miljöbelastningsvärden mellan början av 1990-talet och idag från 
Henriksdals reningsverk. Detta beror på en idag mer effektiv rening av kväve och 
fosfor (Levin & Mickelson, 2004). 
 Den högre belastningen på växthuseffekten för det värderade objektet jämfört med 

referensen, härrör från en högre elanvändning i det värderade objektet samt på grund 
av det nya reningsverket. 
 För radioaktivt avfall är påverkan från el och värme för denna kategori, lägre för det 

värderade objektet än för referensen. 
 
Vad som bör beaktas är att värden använda i värderingen för värme och vatten, är värden från 
Birka värme södra nät och Henriksdals reningsverk. Dessa värden är i realiteten inte aktuella 
för det värderade objektet. 
 

 Vattenanvändningen är lägre för det värderade objektet jämfört med referensen, vilket 
härrör från lägre förbrukning för bad, handfat, toalett och tvätt. Detta beror på 
avsaknaden av badkar, att toaletter med två spolmöjligheter och sparblandare på 
tvättställ har installerats, samt på grund av avsaknaden av tvättmaskiner. 

 
Vad som bör beaktas är att vattenanvändningen för det värderade objektet är beräknad som 
för en bostadsbyggnad, fastän det är en kontorsbyggnad. 
 
Område Produktion Material 

 Det som ger en högre belastning för det värderade objektet än referensen, vad gäller 
uttag av ej förnybar energiråvara, marknära ozonproduktion, växthuseffekt och 
övergödning är användningen av materialet lättklinker. Detta material står för i princip 
hela miljöbelastningen för det värderade objektet. 

 
Område Produktion Materialtransporter 

 Den lägre belastningen för uttag av ej förnybar energiråvara, växthuseffekt, marknära 
ozonproduktion, försurning, övergödning och radioaktivt avfall för det värderade 
objektet jämfört med referensen, kan förklaras med att referensen har mer material 
dokumenterat, vilket leder till en högre transportbelastning. Att det inte finns så 
mycket material på det värderade objektet, kan förklaras vid att det ej ännu är 
färdigställt. 
 Marknära ozonproduktion, försurning och övergödning har dessutom lägre 

belastningsvärden för det värderade objektet än referensen, beroende på att transporter 
i början av 1990-talet innebar en högre belastning på dessa miljöpåverkanskategorier, 
än transporter idag. Gatsten saknar transport i referensen, vilket innebär att 
miljöbelastningar till följd av denna transport ej kommer med i värderingen. Detta ger 
dock ingen märkbar påverkan av resultatet. 
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6.5 Personliga reflektioner över programmet 
I den i värderingen använda versionen av programmet fanns en del felkopplingar. I modulerna 
Byggnad Produktion och Område Produktion, har beräkningarna för maskiners påverkan på 
uttag av ej förnybar energiråvara kopplats om, eftersom det innan plockades värden ur tomma 
celler. I modulen Byggnad Produktion Materialtransporter är kopplingarna till modulen 
Byggnad Produktion Materialmängderna ändrade. I modulen Byggnad Drift Calc 2 är cellerna 
tillhörande styrd ventilation, omkopplade till värden för fläktar i det värderade objektet, 
istället för som tidigare kopplade till referensvärdena. I modulen Område Produktion Material 
har en summaformel för transporterna lagts till. I modulen Område Produktion 
Materialtransporter ligger märkliga värden, dessa är därför utbytta till värden ur en annan 
version av programmet. 
 
I modulen Byggnad Produktion Maskiner måste ett värde på elanvändning anges, eftersom det 
annars blir en division med 0 i programmet, vid beräkning av radioaktivt avfall. I modulen 
Byggnad Avveckling har omkopplingar gjorts till modulen Byggnad Produktion Material. 
Återvinningsvärdena skiljer sig markant från varandra mellan de olika versionerna av 
programmet, varvid slutsatsen kan dras att det finns stora osäkerheter i dessa siffror. I 
modulen Byggnad Avveckling är deponidelen kopplad till värden som ej skall användas. I 
energiutvinningsberäkningen är alla celler felkopplade, vilket leder till att detta ej 
tillgodoräknas. I modulen Område Produktion är materialtransporterna för det värderade 
objektet felkopplade, vilket medför att dessa ej kommer med i den samlade bedömningen. 
Dessa fel är ej korrigerade eftersom dessa moduler har uteslutits ur värderingen. 
 
Programversionen använd vid den genomförda värderingen saknade miljöindex för 
vattenanvändning, varvid detta är skapat. Alla moduler skall kunna aggregeras och redovisas 
för hela distriktet. I versionen använd i denna värdering finns inte den funktionen, varvid detta 
inte är gjort. Alla beräkningar som utförs i programmet kan lätt följas genom formlerna i 
Excel. Dessa borde dock låsas på något sätt eftersom det är lätt hänt att formlerna försvinner 
eller ändras i cellerna. Det borde finnas ytterligare alternativa belastningsvärden för avlopp, 
renvatten och värme än Henriksdal och Birka att välja bland. Det vore även bra om 
miljöindex kunde presenteras för alla redovisningssätt och inte bara per objekt under hela 
beräkningsperioden. Detta skulle underlätta en jämförelse avsevärt. I värderingen skapas en 
kopia av det värderade objektet som referens, varefter olika teknik används för dem. Detta 
medför att glasandelen på det värderade objektet försummas, vilket har en stor påverkan på 
värmeförbrukningen. Med andra ord kan en glasbyggnad få ett bra värderingsresultat med 
denna metod, eftersom objektet kommer att jämföras med en fiktiv glasbyggnad 
(Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 

46



Livscykelbaserad miljövärdering av en ny kontorsbyggnad 
 

7. Värdering med EcoEffect 
 
I detta kapitel beskrivs hur EcoEffects dataprogram är uppbyggt och hur värderingen har gått 
till, därefter presenteras resultaten med tolkning. Slutligen redovisas personliga reflektioner 
över programmet. 
 
EcoEffect är uppbyggt i MS Access 2000. Till programmet finns en databas, där uppgifter om 
värderade fastigheter samt miljödata om energi och byggmaterial har samlats (Glaumann & 
Malmqvist, 2004). I databasen finns ett system med tre färger för redovisning av datakvalitet, 
där grönt betyder bra kvalitet, gult acceptabel kvalitet och rött otillräcklig kvalitet (Glaumann, 
1998). Programmet går i stort ut på att data för det värderade objektet vad gäller material, 
energi, innemiljö, utemiljö, ekonomi och farliga ämnen matas in. Med hjälp av lagrade data i 
programmet, beräknas fastighetens bidrag till olika påverkanskategorier. Föreslagna vikter 
finns inlagda, vilka kan ändras av en användare. Till programmet finns ett arbetsblad i en 
Excel-fil, som används till att samla, bearbeta, utvärdera och redovisa uppgifter om ett objekt 
(Glaumann & Malmqvist, 2004). 
 
 
7.1 Avgränsningar och antaganden 
I denna värdering har modulerna material, energi och miljöfarliga ämnen valts att köras. Detta 
eftersom denna värdering görs i ett jämförande syfte och de övriga delarna ej har någon 
motsvarighet i Miljöbelastningsprofilen. Som fastighetsgräns har områdesgränsen antagits. 
 
Förutom de avgränsningar som gjordes för värdering med Miljöbelastningsprofilen, vad gäller 
värderad area, medtagna produkter, värdesiffror och ort vald för beräkning av 
transportavstånd gäller ytterligare följande för EcoEffect-värderingen: Under modulen 
material ligger all betong under posten betong. Det är inte uppdelat på håldäckselement, 
högpresterande, oarmerat och slakarmerat, eftersom svårigheter fanns att utreda vilket som 
var vad. Betong består av cirka 16 % cement (Willars & Wånggren). Detta är ej medtaget 
under posten cement, eftersom det är medräknat under posten betong och dubbelräkningar vill 
undvikas. Aluminium är inte uppdelat på posterna plåt och profil, utan på posterna råvara från 
bauxit och råvara från skrot. All koppar i objektet är placerad under posten koppar, rent. Alla 
gipsskivor i objektet finns under posten gipsplatta 13 mm och all PVC finns under posten 
Plast/PVC/ark, rulle. All plywood är placerad under posten trä, skiva, konstruktionsplywood, 
15 mm och alla spånskivor ligger under posten trä, skiva, spånplatta, Danmark. Under posten 
Fönster, elitfönster ligger isolerglas. För transporter har lastbil tung MK 1 valts för all 
lastbilstransport, eftersom erforderlig data om använd lastbilstyp saknades. För 
elanvändningen väljs i värderingen att räkna med svensk elmix och fjärrvärme Stockholm. 
Under modulen farliga ämnen har antagits att alla ftalater i objektet är av typen 
Dietylhexyftalat (DEHP). Eventuellt förekommande radon är uteslutet ur beräkningarna, 
eftersom data om detta saknades. 
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7.2 Inventeringsdata 
Omfattningen av inventeringsarbetet beror på hur omfattande eller detaljerad värderingen 
skall vara, samt vad resultaten skall användas till. För internt bruk är valet fritt, medan en 
extern redovisning av resultat ställer krav på jämförbarhet med andra objekt (Glaumann, 
2003). I denna värdering har samma indata för EcoEffect som för Miljöbelastningsprofilen i 
största möjliga utsträckning använts, för att underlätta en jämförelse. Endast poster som är 
med i värderingen är redovisade. För mer detaljerad redovisning av inventeringsdata se Bilaga 
5,6,7. 
 
7.2.1 Allmänt 
Fastighetsdata 
Fastighetsbeteckning: Kv. Fröfjärden 1 
Ort: Objektet är beläget i Stockholm. 
Huvudsaklig användning: Den huvudsakliga användningen är kontorsverksamhet. 
Ägandetyp: Objektet ägs av Skanska AB. 
 
Byggnadsdata 
Antal våningar: Objektet är 8 våningar högt. 
Antal lägenheter: Antal lägenheter är satta till 265 liksom i värderingen med 
Miljöbelastningsprofilen. Detta för att vara konsekvent vad gäller indata. 
Planerat antal brukare: Det faktiska antalet brukare är 300 personer (6.2.1). 
 
Byggnadsareor 
Jämförelsearea: Den värderade ytan är 16 316 m² BTA och 14 727 m² BRA. 
 
Jämförelsetid 
Fiktiv livstid: 50 år 
 
7.2.2 Energi 
Tabell 4 visar en sammanställning av inventeringsdata för energi. För mer detaljerad 
redovisning se Bilaga 5. 
 
Tabell 4. Sammanställning Inventeringsdata Energi. 
 
Energi Beräknad mängd (kWh/år) 
Fastighetsel 936 000 
Hushållsel 441 810 
Uppvärmning 738 000 
Varmvatten 26 000 
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7.2.3 Material/Materialtransporter 
Tabell 5 visar en sammanställning av inventeringsdata för material/materialtransporter. För 
mer detaljerad redovisning se Bilaga 6. 
 
Tabell 5. Sammanställning Inventeringsdata Material/Materialtransporter. 
 
Material Mängd Enhet Transport Avstånd 

(km) 
Livslängd 
(år) 

Aluminium, råvara 
från Bauxit 

 
7,546 

 
Ton 

 
Lastbil, tung, MK1 

 
350 

 
50 

Betong 16 421,4 Ton Lastbil, tung, MK1 83 50 
Bruk 19 000 Kg Lastbil, tung, MK1 20 50 
Cement 18,466 Ton Lastbil, tung, MK1 1 270 50 
Färg, 
lösningsmedelsbunden 

 
7 000 

 
m² 

 
Lastbil, tung, MK1 

 
20 

 
10 

Färg, vattenburen 22 255 m² Lastbil, tung, MK1 200 10 
Fönster, afh, 
Elitfönster 

 
451 600 

 
Kg 

 
Lastbil, tung, MK1 

 
350 

 
25 

Gips 214,305 Ton Lastbil, tung, MK1 30 50 
Glas 29 175 Kg Lastbil, tung, MK1 10 50 
Isolering, glasull 35,321 Ton Lastbil, tung, MK1 575 50 
Isolering, stenull 366,229 Ton Lastbil, tung, MK1 335 50 
Järn, armering 903,513 Ton Tåg 1 000 50 
Klinker, lätt 734 140 Kg Lastbil, tung, MK1 207 50 
Koppar, rent 25,665 Ton Lastbil, tung, MK1 710 50 
Plast mjuk, LDPE 4 189 Kg Lastbil, tung, MK1 400 50 
Plast mjuk, LDPE, 
film 

 
968 

 
Kg 

 
Lastbil, tung, MK1 

 
1 194 

 
50 

Plast/PVC, ark, rulle 271 Kg Fartyg 460 50 
Puts 10 787 Kg Lastbil, tung, MK1 25 50 
Sten, natur 57 645 Kg Tåg 2 990 - 
Stål 44 785 Kg Tåg 649 50 
Trä, skiva, 
konstruktionsplywood 

 
28 970 

 
Kg 

 
Fartyg 

 
450 

 
50 

Trä, skiva, spånplatta 4,887 Ton Lastbil, tung, MK1 636 50 
Trä, sågad trävara, 
furu 

 
31,18 

 
m³ 

 
Fartyg 

 
550 

 
50 

Ytskikt, platta, 
kalksten, Öland 

 
553 

 
m² 

 
Lastbil, tung, MK1 

 
553 

 
50 

Betong, lätt 90,9 m3 Lastbil, tung, MK1 200 50 
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7.2.4 Farliga ämnen 
Nedan följer en kort redogörelse av förekomst och farlighet för de farliga ämnena 
representerade i EcoEffect-programmet, som inte är beskrivna tidigare i rapporten under kap. 
6.2.5. För enbart presentation av förekomst i värderat objekt, se Tabell 6 och för mer 
detaljerad redovisning se Bilaga 7. 
 
Arsenik: Arsenik förekommer naturligt i varierande halter i berggrunden. Inom 
byggbranschen används arsenik främst i medel för tryckimpregnering av trä. Arsenik är ett 
mycket giftigt och cancerframkallande grundämne som ger tumörer i hud, lunga, urinblåsa 
och möjligen även i lever och njure. Kronisk exponering för oorganisk arsenik ger även 
upphov till flera andra hälsoeffekter (www.imm.ki.se/riskweb/bedomningar/arsenik.html). 
 
Asbest: Asbest har använts i en rad byggvaror såsom takplattor, VA-ledningar, 
ventilationskanaler, takpapp och som isolering runt rör ända fram till år 1976, då 
användningen av asbest förbjöds i Sverige. Asbest medför en ökad cancerrisk 
(www.solna.se/upload/Dokument/MK/Faktablad_asbest.se, www.sll.se). 
 
Freoner (CFC): Freoner finns i exempelvis kylar, frysar, värmepumpar och 
luftkonditioneringsanläggningar. Freonutsläpp tunnar ut och bryter ned ozonskiktet. 
Montrealprotokollet är en internationell överenskommelse, som handlar om att användningen 
av freoner skall upphöra. Riksdagen har även beslutat om en avvecklingsplan för CFC. 
 
Kvicksilver: Kvicksilver finns i exempelvis strömbrytare, lysrör och batterier. Kvicksilver är 
ett av de allra farligaste miljögifterna (www.naturvardsverket.se). Kvicksilver i jonform 
verkar kraftigt hämmande på många enzymreaktioner. Mikroorganismer i mark kan omvandla 
den giftiga metallen till en ännu giftigare förening, metylkvickvsilver. Denna förening är 
extremt giftig och anrikas lätt av däggdjur. I marken bildar kvicksilver i jonform mycket 
starka komplex med humus och anrikas därför i markens ytskikt. Förgiftning med vissa 
former av organsikt bundet kvicksilver, framför allt metylkvicksilver i fisk har förorsakat 
allvarliga hjärnskador (Bokförlaget Bra Böcker, 1993). 
 
PCB: PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av 
plastbaserade golv, acrydurgolv (www.miljo.stockholm.se). Enligt Förordningen (1985:837) 
om PCB m.m. får PCB-produkter inte tillverkas eller saluföras i Sverige. PCB är stabilt och 
bioackumuleras i miljön, det är giftigt för vattenlevande organismer och ger störningar i 
fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur (http://prio.kemi.se). 
 
Radioaktiva ämnen: Radioaktiva ämnen finns exempelvis i brandvarnare, som innehåller 
radionukliden AM-241 (Brodén & Wikström, 2002). Radioaktiva ämnen innehåller atomer 
med instabila atomkärnor. Genom sönderfall strävar de efter att nå ett stabilt tillstånd och vid 
detta sönderfall avger atomen strålning. Vid exponering av mycket strålning på kort tid, 
orsakas omedelbara skador, främst på benmärg samt mag- och tarmslemhinnor. Låga 
stråldoser kan orsaka skador såsom cancer (http://ssi.se). 
 
Radon: Radon är en naturligt förekommande gas, som finns överallt i berggrunden och 
jorden. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium normalt i små mängder. Blå 
lättbetong innehåller däremot relativt höga halter. Det tillverkades mellan 1929-1975 av 
alunskiffer och kalksten och har framförallt använts som byggnadsmaterial i väggar, men 
förekommer också som bjälklag (www.miljö.goteborg.se). När radon sönderfaller bildas andra 
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radioaktiva ämnen som kallas radondöttrar. När dessa inandas fastnar de i lungorna, varvid 
lungornas celler utsätts för strålning (www.ssi.se). 
 
Tabell 6. Sammanställning Inventeringsdata Farliga ämnen. 
 
Material/produkt Uppskattad mängd (kg) 
Arsenik 0 
Asbest 0 
Bly 21 
Bromerade flamskyddsmedel 35 
Dietylhexylftalat (DEHP) 54 
Freoner (CFC) 0 
Kadmium 0 
Koppar 25 665 
Krom 1 861 
Kvicksilver 0 
PCB 0 
PVC 271 
Radioaktiva ämnen 0 
Radon 0 
Nickel 1 756 

 
 
7.3 Värderingsresultat 
Resultaten från värderingen kan redovisas på olika sätt. Ett alternativ är som jämförelse 
mellan olika fastigheter. Den enklaste redovisningen av en sådan jämförelse, visar en 
sammanfattande värdering på den yttre miljön (extern miljöpåverkan) tillsammans med en 
sammanfattade värdering på inne- och utemiljön (intern miljöpåverkan). Denna redovisning är 
ej aktuell i denna värdering, eftersom endast värdering av extern miljöpåverkan görs. 
Resultaten från värderingen kan även redovisas som en jämförelse mot referens, för alla 
separata moduler: energi, material, innemiljö, utemiljö och livscykelkostnad. Detta redovisas 
som mycket bättre än referens (≥ 25 %) något bättre än referens (> 10 %:< 25 %) lika bra som 
referens, något sämre än referens (< 10 % : > 25 %) eller mycket sämre än referens (≤ 25 %). 
 
Resultaten kan även redovisas som miljöprofiler, vilket är stapeldiagram där varje stapel 
anger det aktuella objektets påverkan av ett visst slag. Staplarna visar relativ belastning per 
brukare av ett objekt. Det finns oviktade och viktade profiler för alla påverkanskategorier 
(växthuseffekt, ozonlagret, försurning, övergödning, marknära ozon, humantoxicitet, 
ekotoxicitet, konstruktions och rivningsavfall, radioaktivt avfall, slam, slagg och aska, farligt 
avfall och naturresurser) eller summerade per område (utsläpp, avfall och naturresurser) 
(Glaumann & Malmqvist, 2004). Det går även att få miljöprofilerna för material och energi, 
fördelade på olika materialklasser respektive energislag. Resultaten kan dessutom redovisas 
som en mängd olika nyckeltal, exempelvis som g CO2-ekvivalenter per m² (EcoEffect, 
dataprogram). 
 
I denna rapport redovisas värderingsresultaten som jämförelse mot referens, viktade och 
oviktade miljöprofiler samt nyckeltal för modulerna energi och material. För övriga 
redovisningssätt se Bilaga 8. 
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7.3.1 Jämförelse mot referens 
Figur 13 visar den samlade miljöbedömningen för det värderade objektet jämfört med en 
referens för energi och material. Det värderade objektet är mycket sämre än referensen (≤ 25) 
för alla kategorier. 
 

 
 

Figur 13. Samlad Miljöbedömning, Jämförelse med Referens. 
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7.3.2 Energi 
Figur 14 visar den viktade miljöbelastningen för energianvändningen för det värderade 
objektet, jämfört med en referens. Belastningstalen fås genom att addera jämförelsetalen från 
Figur 15. Y-axeln i detta diagram har för låg skala, vilket gör att hela stapeln för avfall ej kan 
illustreras. Avfallet står för det största miljöbelastningstalet, 5,68 jämfört med referensens 2,0 
(skillnad 3,68, mycket sämre). Utsläppen står för det näst högsta viktade miljöbelastningstalet 
2,1 jämfört med referensens 1,2 (skillnad 0,9, mycket sämre). Det lägsta viktade 
miljöbelastningstalet är för utarmning av naturresurser vilket är 0 jämfört med referens 0 
(Skillnad 0, mycket sämre). Detta resultat ger betyget mycket sämre, eftersom det ur Figur 15 
går att utläsa, att utarmningen av naturresurser för energi inte är exakt 0 för det värderade 
objektet, utan cirka 0,02. Eftersom referensens värde är 0 ger detta betyget mycket sämre än 
referensen (< 25 %). 
 

 
 

Figur 14. Viktad Miljöbelastning Energianvändning, Jämförelse med Referens. 
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Figur 15 visar den viktade miljöbelastningen för energianvändningen, uppdelat på dess 
effektkategorier för det värderade objektet. Jämförelsetalet som redovisas här, fås genom att 
multiplicera jämförelsetalet i den oviktade profilen i Figur 16 med vikterna för respektive 
effektkategori. Högst vikter har växthuseffekten och radioaktivt avfall. Lägst vikt har bygg 
och rivningsavfall, slam slagg och aska och farligt avfall. Deras vikt är 0, vilket medför att de 
inte är med i den viktade miljöbelastningsprofilen. En viktig slutsats härav är att man aldrig 
enbart skall titta på de viktade sammanfattningarna, utan även ta del av miljöprofilerna och de 
vikter och kriterier som de baseras på. Ur detta diagram går att utläsa att för avfallet härrör 
påverkan helt och hållet från radioaktivt avfall. För utsläpp står växthuseffekten för den 
största påverkan 1,4. Här kan även utläsas att påverkan på utarmning av naturresurser inte är 0 
såsom illustrerades i Figur 14 utan cirka 0,02. 
 

 
 

Figur 15. Viktad Miljöbelastningen Energianvändning, Effektkategorier. 
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Figur 16 visar den oviktade miljöbelastningen för energianvändningen för det värderade 
objektet. Jämförelsetalet som redovisas här, fås genom att multiplicera vikten med den 
relativa miljöpåverkan för den specifika miljöeffektkategorin. Skillnaderna mellan de 
oviktade och viktade miljöbelastningarna för energianvändningen (Figur 15) består i att 
övergödning som har ett högt värde i den oviktade profilen inte ger så stor effekt i den viktade 
profilen. Försurning och ekotoxicitet som har en relativ miljöpåverkan i den oviktade profilen 
faller bort i den viktade. 
 

 
 

Figur 16. Oviktad Miljöbelastning Energianvändning, Effektkategorier. 
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7.3.3 Material 
Figur 17 visar den viktade miljöbelastningen för materialanvändningen, för det värderade 
objektet jämfört med en referens. Y-axeln i detta diagram har för låg skala, vilket gör att hela 
staplarna för avfall och naturresurser ej kan illustreras. Det högsta viktade belastningstalet i 
denna värdering fås för utarmning av naturresurser. Detta värde är 14,1 jämfört med 
referensen 4,8 (Skillnad 9,3, mycket sämre). Den näst högsta viktade miljöbelastningstalet är 
för utsläpp vilket är 3,2 jämfört med referensens 0,7 (skillnad 2,5 mycket sämre). Det lägsta 
viktade miljöbelastningstalet är för avfall vilket är 0 jämfört med referensens 0 (skillnad 0, 
mycket sämre). Detta resultat ger betyget mycket sämre, eftersom det i Figur 18, går att utläsa 
att avfallet för materialanvändningen inte är exakt 0 för det värderade objektet, utan cirka 0,2. 
Eftersom referensens värde är 0 ger detta betyget mycket sämre än referensen (< 25 %). 
 

 
 

Figur 17. Viktad Miljöbelastning Materialanvändning, Jämförelse med Referens. 
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Figur 18 visar den viktade miljöbelastningen för materialanvändningen för det värderade 
objektet, uppdelat på dess effektkategorier. Ur detta diagram kan utläsas att utarmning av 
naturresurser svarar för den största påverkan. För utsläpp har växthuseffekten det högsta 
miljöbelastningstalet (2,1). 
 

 
 

Figur 18. Viktad Miljöbelastning Materialanvändning, Effektkategorier. 
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Figur 19 visar den oviktade miljöbelastningen för materialanvändningen, för det värderade 
objektet. Skillnaderna mellan de oviktade och viktade miljöbelastningarna för 
materialanvändningen (Figur 18) är att humantoxiciteten har näst störst relativ miljöpåverkan 
i den oviktade miljöprofilen, men denna får i den viktade miljöprofilen endast den tredje 
största påverkan. Växthuseffekten som har den tredje största påverkan i den oviktade 
miljöprofilen har i den viktade profilen näst störst miljöpåverkan. 
 

 
 

Figur 19. Oviktad Miljöbelastning Materialanvändning, Effektkategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58



Livscykelbaserad miljövärdering av en ny kontorsbyggnad 
 

7.3.4 Nyckeltal 
Tabell 7 visar utsläpp som härrör från energianvändningen per brukare och yta. 
 
Tabell 7. Nyckeltal Utsläpp, Energi. 
 

 
 
Tabell 8 visar utsläpp som härrör från materialanvändningen per brukare och yta. 
 
Tabell 8. Nyckeltal Utsläpp, Material. 
 

 
 
7.3.5 Farliga ämnen 
I dagens version av EcoEffect redovisas de miljöfarliga ämnena endast med förekommande 
mängd (Se Tabell 6). Under utveckling är ett mått kallat ”F-tal”, som kommer att redovisa 
innehåll av miljöfarliga ämnen på annat sätt i framtiden. 
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7.4 Tolkning av värderingsresultat 
Resultaten redovisade i EcoEffect är utslagna per brukare. Detta ger inte en korrekt bild av 
objekten eftersom det finns cirka 99 % fler brukare i det värderade objektet medan det är cirka 
310 % större till ytan. Detta innebär att miljöbelastningarna slår betydligt hårdare vid 
redovisning per brukare. 
 
Energi 

 Det radioaktiva avfallet som genereras under avfall härrör från användningen av 
svensk elmix, innehållande kärnkraft. 
 Växthuseffekten får sin påverkan genom användningen av fjärrvärme. 
 Värdet för utarmning av naturresurser fås på grund av användningen av svensk elmix, 

som innehåller kärnkraft vilket utarmar naturresursen uran. 
 
För referensen är det uppmätta värdet för fastighets- och hushållsel 241 000 kWh/år och 
uppvärmning 460 000 kWh/år. Detta innebär cirka 51 kWh/år/m2 för fastighets och hushållsel 
och cirka 97 kWh/år/m2 till uppvärmning. För det värderade objektet är det beräknade värdet 
för 936 000 kWh/år för fastighetsel, 738 000 kWh/år för uppvärmning och 26 000 kWh/år för 
varmvatten. Detta ger cirka 64 kWh/år/m2 för fastighetsel, cirka 50 kWh/år/m2 för 
uppvärmning och cirka 2 kWh/år, m2 för varmvatten. Siffrorna för det värderade objektet är 
betydligt högre per m2. En anledning till att det värderade objektet får sämre värden än 
referensen på energidelen, kan vara att det i referensen räknas på uppmätt energi, medan det i 
det värderade objektet är beräknad mängd energi. Beräkningar utifrån ritningsunderlag har i 
praktiken ofta visat sig överskridas mycket (Glaumann & Malmqvist, 2004). En annan 
anledning kan vara att det värderade objektet är en kontorsfastighet, med tillhörande 
laboratorium, vilket medför en högre energibelastning än en bostadsfastighet. Det kan 
dessutom finnas fel i energiberäkningen, varifrån de beräknade värdena för det värderade 
objektet är hämtade. 
 
Material 

 Den största bidragande orsaken till det höga belastningstalet för utarmning av 
naturresurser härrör från använd betong, som kräver mycket sand och cement vid 
produktion. 
 Den största bidragande faktorn till det höga belastningstalet för utsläpp är 

växthuseffekten, som härrör från användningen av betong och aluminium. 
 Den näst största bidragande orsaken till det höga belastningstalet för utsläpp är 

humantoxiciteten, som härrör från användning av metaller 
 
En anledning till de dåliga värderingsresultaten för materialmodulen kan vara att det inte finns 
några materialtransporter inlagda för referensen. Det finns inte heller så många 
materialgrupper inlagda för bostadsreferensen. Det är drygt 50 % mer betong/m2 i det 
värderade objektet än i referensen. Det finns ej heller någon armering i bostadsreferensen. För 
materialgruppen Ytskikt, platta kalksten Öland räknas det i programmet med en tjocklek på 
20 mm. I verkligheten är denna 12 mm, vilket ger ett för högt värde. I det stora hela ger detta 
dock ingen effekt. 
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7.5 Personliga reflektioner över programmet 
Den aktuella versionen av programmet använd vid denna värdering klarar inte av att räkna ut 
profil för område för modulen material om materialtransporter för materialgrupperna: plaster, 
färg, trä furu, lättbetong eller kalksten matas in. Fönster, elitfönster har ingen enhet och kan 
därmed ej matas in i programmet. Mängden betong avrundas till en decimal, medan de andra 
materialen som finns i det värderade objektet kan anges med fler decimaler. Antal decimaler 
borde vara konsekvent för alla materialgrupper. Skalan på y-axeln i stapeldiagrammen för 
miljöbelastningstalen för material- och energianvändning är för liten. Detta medför att 
svårigheter finns att utläsa några värden om miljöbelastningstalet överstiger värdet 5. För att 
nå dessa värden måste man stega sig ned en nivå till viktad miljöprofil, för att där summera 
påverkanskategoriernas miljöbelastningstal. Det vore även bra om skalan kunde ändras i 
programmet så att värden inte avrundas nedåt till 0 om de inte är exakt 0. Det innebär 
förvirring om belastningstalet är redovisat som 0, samtidigt som objektet för det aktuella 
området värderas som mycket sämre (≤ 25 %) vid jämförelse med referens. Miljödata för 
naturresurser saknas under redovisningen av miljödata för material, under bidragande orsaker 
från materialanvändningen till miljöeffekten. Dessa data finns endast i materialdatabasen. Det 
skulle underlätta om dessa även låg under redovisningen av miljödata, såsom för utsläpp så att 
dessa enkelt kan betraktas efter framräknandet av resultat. Det saknas livslängd för 
materialgruppen sten, natur i materialdatabasen. Detta gör att nyckeltal inte går att räkna ut. I 
denna värdering har av den anledningen en livslängd på 50 år antagits och lagts in i 
programmet. Eftersom bygg- och rivningsavfall, slam, slagg och aska samt farligt avfall har 0 
som viktningsvärde i EcoEffect, medför detta att dessa kategorier inte kommer med i den 
viktade värderingen. Ibland finns svårigheter att veta under vilken materialgrupp ett specifikt 
material skall placeras och generellt är det svårt att följa med i vilka beräkningar som görs i 
programmet (EcoEffect, dataprogram). 
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8. Jämförelse av EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen 
 
Det finns en del skillnader och likheter mellan EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen. Nedan 
redogörs för en jämförelse av metoderna i avseende på metoduppbyggnad, indatabehov, 
presentation och resultat. 
 
 
8.1 Metod 
EcoEffect innehåller externa och interna miljöbelastningar samt livscykelekonomi. Detta gör 
att man parallellt kan se hur förändringar i innemiljön påverkar den yttre miljön 
(www.infra.kth.se/ecoeffect). Miljöbelastningsprofilen innehåller i använd version endast 
extern miljöbelastning (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Miljöbelastningsprofilen är 
utvecklad för ny bebyggelse. EcoEffect är utvecklad för befintlig byggnad, varefter 
vidareutveckling har skett för ny byggnad. Idag finns olika moduler för ny byggnad och 
befintlig byggnad (Glaumann, 041123). I Miljöbelastningsprofilen finns det endast en modul, 
men det finns inget som hindrar att använda denna samma modul i olika tidsskeden 
(Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). EcoEffect-metoden innehåller både livscykelanalys 
och kriteriesystem, medan Miljöbelastningsprofilen endast innehåller livscykelanalys. I denna 
värdering användes inte kriteriesystemet för EcoEffect eftersom detta nyttjas vid intern 
värdering (inne- och utemiljö). Det analyseras därmed inte vidare. 
 
EcoEffect tittar på en fastighet medan Miljöbelastningsprofilen tittar på ett helt stadsdistrikt. 
(Forsberg, 2003). Att titta på ett helt distrikt är den högsta nivån i Miljöbelastningsprofilen. 
Det finns fler nivåer i vilka området kan brytas ned, exempelvis genom att endast titta på 
enbart byggnaden eller tomten. Lokaliseringens betydelse för miljöbelastningen, i form av 
personal- och varutransporter ingår för närvarande inte i EcoEffect (www.ecoeffect.tk). Detta 
ingår i Miljöbelastningsprofilen under modulen Område Drift. Denna modul är inte körd i 
denna värdering och analyseras därmed inte vidare. Avfall som uppkommer på fastigheten är 
inte med i den nuvarande versionen av EcoEffect. I Miljöbelastningsprofilen är avfall som 
uppkommer under produktionen medräknat som spill under modulen Byggnad Produktion, 
övrigt avfall ingår inte. För EcoEffect finns det en modell för att kreditera framtida 
återvinning, men denna är ej inlagd i programmet ännu. I Miljöbelastningsprofilen finns det 
en aktiv modul för återvinning. EcoEffect ger inte några mått på miljöeffekter av bygg- och 
rivningsprocesserna. Miljöbelastningsprofilen ger mått på miljöeffekter för byggprocessen, då 
den räknar med miljöpåverkan av maskinanvändning under modulen Byggnad Produktion 
Maskinanvändning (Glaumann & Malmqvist, 2004, Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
 
EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen är användbara för såväl nya som gamla byggnader. 
Båda modellerna går att köra med de data som finns tillgängliga. Allt behövs därmed inte 
fyllas i om erforderlig data saknas. Det går därefter att successivt fylla på och ändra om nya 
data dyker upp. Det är av användaren valfritt vilka moduler denne vill köra (EcoEffect, 
dataprogram, Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Modellerna är båda transparenta, 
EcoEffect är utformat så att alla data, såväl indata från en fastighet som de data som ligger i 
programmets databas, lätt kan kontrolleras (Glaumann, 2004). I Miljöbelastningsprofilen kan 
in- och utsläppsdata lätt kontrolleras (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Båda 
metoderna beräknar miljöbelastningar för materialtransporter och de har samma tänkta livstid 
för byggnad, vilken är satt till 50 år. Denna går att ändra för de bägge metoderna om så 
önskas (Forsberg, 2003, Glaumann & Malmqvist, 2004). Det ingår inte i någon av metoderna 
någon värdering av byggnadens innehåll av miljöfarliga ämnen. Detta redovisas genom 
tabeller som visar befintliga mängder. Ingen av metoderna mäter några positiva värden såsom 
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estetiska värden (EcoEffect, dataprogram, Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Sådana 
aspekter är inte entydigt mätbara även om de vore önskvärda (Glaumann, 2000). 
 
Det finns en del skillnader på materiallivslängder som ligger inne i programmen. De allra 
flesta överensstämmer och är satta till 50 år, men vad gäller lösningsmedel- och vattenburen 
färg är livslängden satt till 15 år i Miljöbelastningsprofilen och 10 år i EcoEffect. Spånskivors 
livslängd är satt till 25 år i Miljöbelastningsprofilen och 50 år i EcoEffect. I EcoEffect 
används svensk elmix innehållande 48 % kärnkraft och 52 % vattenkraft, för att beräkna 
miljöbelastningen från elanvändningen och fjärrvärme Stockholm för att beräkna 
miljöbelastningen för värme (EcoEffect, dataprogram). I Miljöbelastningsprofilen används 
nordisk elmix för att beräkna miljöbelastningen för elanvändningen och värden från Birka 
värme för att beräkna miljöbelastningen för värme (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
En känslighetsanalys för att undersöka hur valet av el- och värmeproduktionsmix påverkar 
resultatet av en miljövärdering har studerats, vilken visade att valet av elmix har en stor 
betydelse (Forsberg, 2003). 
 
I EcoEffect sker en normalisering av miljöbelastningsvärdena för att få fram relativ 
miljöpåverkan. I Miljöbelastningsprofilen sker ingen sådan. I EcoEffect finns även ett 
viktningssystem, där de olika miljöeffektkategorierna har getts olika vikter. Dessa vikter är 
för modulerna energi och material satta för växthuseffekt: 0,3, ozonnedbrytning: 0,18, 
försurning: 0,04, övergödning: 0,08, marknära ozon: 0,02, humantoxicitet: 0,09, ekotoxicitet: 
0,09, bygg och rivningsavfall: 0, radioaktivt avfall: 0,2, slam, slagg och aska: 0, farligt avfall: 
0. Dessa kan enkelt ändras av användaren (EcoEffect, dataprogram). I 
Miljöbelastningsprofilen är vikterna för växthuseffekt, marknära ozon, försurning, 
övergödning, radioaktivt avfall alla satta till 1. Det sker med andra ord ingen viktning 
(Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
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8.2 Indatabehov 
Vad gäller material varierar indata lite i de båda metoderna. Material som finns med i 
Miljöbelastningsprofilen men inte i EcoEffect är: 

 Stensalt 
 Gatsten 
 Makadam 
 Sand/grus/singel 
 Naturgrus ur grustäkt 
 Jord 
 Zink 
 Gjutjärn 
 Varmförzinkat stål 
 Limträ 
 Porslin, kakel 
 Rostskyddsfärg 
 Kalk 
 EPDM-gummi 
 Asfalt 
 Berg 
 Gödsel konstkväve, natur 
 Gräsfrö, gräsmatta, växtmaterial 
 Betongmarksten 
 Varmförzinkad stålplåt, varmförzinkat stål 

 
Material som finns med i EcoEffect men inte i Miljöbelastningsprofilen är: 

 Cement 
 Golv, laminat 
 Isolering, ekofiber 
 Isolering, termoträ 
 Plexiglas 
 Glas 
 Fönster 

 
Bland de material som finns med i båda metoderna finns en del skillnader i indelningen. 
Aluminium i Miljöbelastningsprofilen är uppdelat på jungfrulig råvara och återvunnen 
aluminium. I EcoEffect är aluminium uppdelat på plåt valsad från råämne, profil extruderad 
från råämne, råämne från bauxit och råämne från skrot. Stål i Miljöbelastningsprofilen är 
uppdelat på 85-100 % jungfrulig råvara, skrotbaserat och rostfritt. I EcoEffect är stål uppdelat 
på armering och stål. Betong i Miljöbelastningsprofilen är uppdelat på betong tillverkad 1990, 
betong tillverkad 1996, betong med armering och lättbetong. I EcoEffect räknas all betong 
som betong eller så delas det upp på lättbetong, betongelement håldäckselement, 
betongelement högpresterande, betongelement oarmerat, betongelement slakarmerat och 
betongelement spännarmerat. Natursten i Miljöbelastningsprofilen finns i EcoEffect upptaget 
som kalksten. I Miljöbelastningsprofilen innebär detta att fler sorters natursten kommer med i 
värderingen. PP/PE presenteras som en materialgrupp i Miljöbelastningsprofilen. I EcoEffect 
är det uppdelat på plast mjuk, LDPE och plast mjuk LDPE, film. PVC i 
Miljöbelastningsprofilen är uppdelat på plast/PVC/ark,rulle, PVC,emulsion, 
PVC,rör,byggpaneler, PVC,rör,profiler,cellplast i EcoEffect. PS i Miljöbelastningsprofilen är 
mer preciserad i EcoEffect som EPS. I Miljöbelastningsprofilen delas trä upp på hyvlat trä, 
limträ, plywood och spånskiva. I EcoEffect delas trä upp på konstruktion gran, 
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konstruktionsplywood 15 mm, spånplatta Danmark och sågad trävara furu. Detta innebär att 
exempelvis lärkträ kommer med under posten hyvlat trä i Miljöbelastningsprofilen, men 
hamnar utanför materialposterna i EcoEffect. 
 
Det finns en del skillnader i enheter hos indata för material i metoderna. I EcoEffect anges 
betong i ton istället för som i Miljöbelastningsprofilen i kg. Denna betong avrundas till en 
decimal, vilket gör att 16 421 403 kg blir 16 421,4 ton. Detta ger en liten, men knappt 
märkbar skillnad i indata. Andra materialgrupper som anges i ton i EcoEffect istället för i kg 
som i Miljöbelastningsprofilen är: aluminium, gips, glasull, stenull, järn armering, koppar och 
spånskivor. Dessa avrundas inte, vilket innebär att samma indata används i de båda 
metoderna. Andra enheter som skiljer sig mellan programmen är för furu, vilken anges i m³ i 
EcoEffect och i kg i Miljöbelastningsprofilen, kalksten som anges i m² i EcoEffect och i kg i 
Miljöbelastningsprofilen och färg som anges i m² i EcoEffect och i kg i 
Miljöbelastningsprofilen. Vid enhetsomvandling ändras indata något, men detta är troligtvis 
försumbart. I Miljöbelastningsprofilen delas materialet upp på material i byggnad och 
material på området. I EcoEffect summeras materialmängderna för hela fastigheten. 
 
I Miljöbelastningsprofilen kan transportavstånd delas upp på antal km transporterat med 
järnväg, lastbåt och lastbil. I EcoEffect väljs ett transportslag av fartyg, tåg, flyg, lastbil lätt 
MK1, lastbil tung MK1 för hela transportsträckan. I Miljöbelastningsprofilen finns en 
energiberäkning inbyggd i programmet. I denna matas använd teknik, energislag och antal 
brukare in, varefter energi- och vattenanvändning räknas ut. I EcoEffect finns det ingen 
inbyggd energiberäkning, utan uppmätta eller framräknade värden för hushållsel, fastighetsel, 
uppvärmning och varmvatten matas in i programmet (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram, 
EcoEffect, dataprogram). 
 
Det finns en del skillnader i vilka miljöfarliga ämnen som belyses i metoderna. Miljöfarliga 
ämnen som finns med i Miljöbelastningsprofilen men inte i EcoEffect är: 

 Akrylamid 
 Bisfenol 
 Diuron 
 Formaldehyd 
 Isocyanater 
 Karbendazim 
 Klorparaffiner 
 Nonylfenoletoxylat 
 Organiska lösningsmedel 
 Tennorganiska föreningar 
 Ammoniak 

 
Miljöfarliga ämnen som finns med i EcoEffect men inte i Miljöbelastningsprofilen är: 

 Arsenik 
 Asbest 
 Kvicksilver 
 PCB 
 Radioaktiva ämnen 
 Radon (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram, EcoEffect, dataprogram) 
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8.3 Presentation 
I EcoEffect redovisas på högsta aggregeringsnivån för material och energi: utsläpp, avfall och 
naturresurser. Vidare ned i systemet redovisas under utsläpp: växthuseffekt, ozonlagret, 
försurning, övergödning, marknära ozon, humantoxicitet och ekotoxicitet. Under avfall 
redovisas: konstruktion och rivningsavfall, radioaktivt avfall, slam, slagg och aska samt farligt 
avfall. I Miljöbelastningsprofilen redovisas på högsta aggregeringsnivån: vattenanvändning, 
uttag av ej förnybar energiråvara och utsläpp till luft, mark och vatten. Under utsläpp till luft, 
mark och vatten redovisas längre ned i systemet: växthuseffekt, marknära ozon, försurning, 
övergödning och radioaktivt avfall. 
 
Lika för metoderna är att de båda redovisar: 

 Växthuseffekt 
 Marknära ozon 
 Försurning 
 Övergödning 
 Radioaktivt avfall 

 
Det som redovisas i Miljöbelastningsprofilen och inte i EcoEffect är: 

 Uttag av ej förnybar energiråvara 
 Vattenanvändning 

 
Det som redovisas i EcoEffect och inte i Miljöbelastningsprofilen är: 

 Påverkan på ozonlagret 
 Humantoxicitet 
 Ekotoxicitet 
 Bygg- och rivningsavfall 
 Slam, slagg och aska 
 Farligt avfall 
 Naturresurser 

 
Eftersom bygg- och rivningsavfall, slam, slagg och aska samt farligt avfall har 0 som 
viktningsvärde, medför detta dock att dessa kategorier inte kommer med i den viktade 
värderingen (EcoEffect, dataprogram, Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
Humantoxiciteten och ekotoxiciteten härrör från emissioner vid tillverkningsprocesser av 
material (Glaumann & Malmqvist, 2004). 
 
I Miljöbelastningsprofilen redovisas radioaktivt avfall under utsläpp till luft, mark och vatten, 
medan det i EcoEffect redovisas under avfall. Miljöbelastningsprofilen presenterar sina 
slutgiltiga resultat som miljöindex för miljöpåverkanskategorierna: uttag av ej förnybar 
energiråvara, utsläpp till luft mark och vatten och vattenanvändning. Därigenom åskådliggörs 
hur mycket procentuellt bättre eller sämre det värderade objektet är än en referens. EcoEffect 
redovisar sina slutgiltiga resultat som mycket bättre, bättre, lika, sämre eller mycket sämre än 
en referens för modulerna material, energi, innemiljö, utemiljö och livscykelkostnader. I 
EcoEffect kan det värderade objektet jämföras med flera referenser, medan det i 
Miljöbelastningsprofilen endast jämförs med en referens. Miljöbelastningsprofilen redovisar 
sina resultat som per objekt och år, per m² BRA och år samt per individ och år. Miljöindex 
redovisas dock endast per objekt och beräkningsperiod. EcoEffect redovisar sina resultat som 
belastning per brukare och år. Det går att få fram nyckeltal per m², men inga profiler 
(EcoEffect, data program, Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
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I Miljöbelastningsprofilen kan värden för alla moduler fås för: 
 kWh ej förnybar energiråvara 
 g CO2-ekvivalenter 
 g C2H2-ekvivalenter 
 mol H+-ekvivialenter 
 g O2-ekvivalenter 
 cm3 radioaktivt avfall 

 
Dessa värden presenteras per objekt, per objekt och år, per m2 och år samt per individ och år. 
 
Ur EcoEffect-metoden kan nyckeltal för materialanvändning och energianvändning fås för: 

 g CO2-ekvivalenter 
 g SO2-ekvivalenter 
 g C2H4-ekvivalenter 
 g NO3-ekvivalenter 
 g radioaktivt avfall 
 kg slam och aska 
 kg bygg och rivningsavfall 
 kWh 

 
Dessa nyckeltal presenteras per brukare eller per m2 per år. 
 
Eftersom metoderna mäter olika miljöbelastningar i olika enheter är det mycket svårt att 
jämföra resultaten. Vad som är jämförbart mellan metoderna är: 

 Det slutgiltiga värderingsresultatet jämfört med referens för material i EcoEffect kan 
jämföras med miljöbelastningsprofilerna jämförda med referens per individ och år för: 
Byggnad Produktion Material, Byggnad Produktion Materialtransporter, Område 
Produktion Material och Område Produktion Materialtransporter. Dessa 
miljöbelastningsprofiler redovisas dock inte som miljöindex med någon procentuell 
skillnad, utan dessa måste räknas fram om denna jämförelse skall kunna göras 
 Det slutgiltiga värderingsresultatet jämfört med referens för energi i EcoEffect kan 

jämföras med miljöbelastningsprofilerna jämförda med referens per individ och år för 
Byggnad Drift med vattenanvändning utesluten. Detta ger dock inte en helt rättvis 
jämförelse, eftersom även vatten och avlopps påverkan på miljöbelastningarna är 
medräknade här. Miljöbelastningsprofilerna redovisas heller inte som miljöindex med 
någon procentuell skillnad, utan dessa måste räknas fram om denna jämförelse skall 
kunna göras 
 g CO2-ekvivalenter per brukare och m2 för materialdelen i EcoEffect med g CO2-

ekvivalenter per individ och m2 för Miljöbelastningsprofilens moduler: Byggnad 
Produktion Material, Byggnad Produktion Materialtransporter, Område Produktion 
Material och Område Produktion Materialtransporter, samt för energidelen i EcoEffect 
med Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad Drift med påverkan från vatten och 
avlopp avräknat 
 g radioaktivt avfall i EcoEffect och cm3 radioaktivt avfall i Miljöbelastningsprofilen 

skulle kunna jämföras om en densitet för radioaktivt avfall var känd 
 Om EcoEffect hade redovisat sina onormaliserade oviktade effektkategorier hade en 

jämförelse kunnat ske mellan belastningsvärden för växthuseffekten, försurning, 
marknära ozonproduktion, övergödning och radioaktivt avfall för utsläpp per brukare 
och år 
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8.4 Värderingsresultat 
För EcoEffect är det slutgiltiga värderingsresultatet för material mycket sämre än referensen 
(≤ 25 %) för alla kategorier (utsläpp, avfall och naturresurser). För Miljöbelastningsprofilen är 
det slutgiltiga värderingsresultatet för Byggnad Produktion Material per individ och år 75 % 
bättre än referensen för uttag av ej förnybar energiråvara och 75 % bättre än referensen för 
utsläpp till luft, mark och vatten. För Byggnad Produktion Materialtransporter är uttag av ej 
förnybar energiråvara 43,3 % bättre än referensen och för utsläpp till luft, mark och vatten 
57,9 % bättre än referensen. För Område Produktion Material är uttag av ej förnybar 
energiråvara 81,7 % sämre än referensen och för utsläpp till luft, mark och vatten 7,8 % sämre 
än referensen. För Område Produktion Materialtransporter är uttag av ej förnybar energiråvara 
62,7 % bättre än referensen och utsläpp till luft, mark och vatten 80,8 % bättre än referensen. 
Om alla dessa värderingsbetyg som handlar om material för Miljöbelastningsprofilen skulle 
summeras och delas med antal delbetyg, ges 38,2 % lägre belastning för det värderade 
objektet än för referensen. 38,2 % lägre belastning ger betyget mycket bättre än referens  
(≥ 25 %) i EcoEffect. Miljöbelastningsprofilen ger därmed ett bättre resultat vad gäller 
material än EcoEffect. 
 
För EcoEffect är det slutgiltiga värderingsresultatet för energi mycket sämre än referensen  
(≤ 25 %) för alla kategorier (utsläpp, avfall och naturresurser). För Miljöbelastningsprofilen är 
de slutgiltiga resultaten för Byggnad Drift 9,3 % lägre än referensen för uttag av ej förnybar 
energiråvara och 19,1 % lägre än referensen för utsläpp till luft, mark och vatten. Dessa 
värderingsresultat summerade och delade med antal delbetyg, ger ett belastningsvärde som är 
14,2 % lägre än referensens. Detta ger betyget något bättre än referens (> 10 %:< 25 %) i 
EcoEffect. Även här ger Miljöbelastningsprofilen bättre värderingsbetyg än EcoEffect. 
 
Denna jämförelse visar att Miljöbelastningsprofilen ger bättre slutgiltiga resultat jämfört med 
referens, för både material och energi än EcoEffect. 
 
Resultaten för antal gram CO2-ekvivalenter från Miljöbelastningsprofilens moduler Byggnad 
Produktion Material, Byggnad Produktion Materialtransporter, Område Produktion Material 
och Område Produktion Materialtransporter jämfört med materialanvändning i EcoEffect 
visar: 

 213 646,8 g CO2-ekvivalenter/individ, år för Miljöbelastningsprofilen 
 4 160,1 g CO2-ekvivalenter/m2, år för Miljöbelastningsprofilen 
 605 772 g CO2-ekvivalenter/brukare, år för EcoEffect 
 12 340 g CO2-ekvivalenter/m2, år för EcoEffect 

 
Detta innebär att material använt i EcoEffect-metoden genererar mer CO2-ekvivalenter än 
material använt i miljöbelastningsprofilen gör. Detta värde är cirka 2,9 gånger högre för 
EcoEffect än för Miljöbelastningsprofilen. CO2-ekvivalenter i EcoEffect härrör från betong 
och aluminiumanvändningen. CO2-ekvivalenter i Miljöbelastningsprofilen härrör främst från 
betong. 
 
Resultaten för antal gram CO2-ekvivalenter från Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad 
Drift med tillskotten från vatten och avlopp avräknade jämfört med energianvändningen i 
EcoEffect visar: 

 506 619 g CO2-ekvivalenter/individ, år för Miljöbelastningsprofilen 
 10 301 g CO2-ekvivalenter/m2, år för Miljöbelastningsprofilen 
 342 049 g CO2-ekvivalenter/brukare, år för EcoEffect 
 6 968 g CO2-ekvivalenter/m2, år för EcoEffect 
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Detta innebär att energi använd i Miljöbelastningsprofilen genererar mer CO2-utsläpp än 
energi i EcoEffect. Detta värde är cirka 50 % högre för Miljöbelastningsprofilen än för 
EcoEffect. 
 
Dessa jämförda värden indikerar på stora skillnader i resultat. Detta kan ha sin förklaring i 
skillnader i livscykeldata eller/och indata samt valt energislag. Det kan även finnas metodiska 
fel eller programfel. Resultaten för energi och material jämförda med referens är bättre för 
Miljöbelastningsprofilen än för EcoEffect medan antal g CO2-ekvivalenter är högre för 
Miljöbelastningsprofilens energidel. Detta har mycket att göra med de för metoderna olika 
referenserna. Att Miljöbelastningsprofilen ger bättre resultat än EcoEffect vid jämförelse med 
referens kan förklaras med att värderingsobjektet i Miljöbelastningsprofilen jämförs med en 
referens användande teknik från början av 1990-talet. Detta betyder att endast genom att 
bygga med idag använd teknik och material, leder till ett bättre resultat. I och med detta kan 
ett bättre resultat nås utan ansträngning från byggherren. I EcoEffect används samma 
utsläppsdata för referensen såsom för det värderade objektet. Här krävs därmed insatser från 
byggherren för att nå bättre resultat. 
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9. Utredning av resultatskillnader 
 
För att undersöka varför metoderna genererar olika resultat vid jämförelse med referens och 
av g CO2-ekvivalenter, har experimentella värderingar genomförts med samma indata, 
referens och data för teknisk försörjning. Detta för att påvisa om resultatskillnaderna beror på 
dessa parametrar. 
 
 
9.1 Avgränsningar 
I denna utredning jämförs endast byggnaden och ej fastigheten eller området runt. 
Transportsträckor är ej uppdelade på transportslag, utan det mest använda slaget är valt i båda 
metoderna. Som referens i båda värderingarna används Miljöbelastningsprofilens referens Kv. 
Apoteket. Endast de material som finns representerade i de båda metoderna är medtagna i de 
genomförda värderingarna. Det är därmed samma indata i båda metoderna. Tabell 9 och 
Tabell 10 visar indelningen av de i värderingarna medtagna materialen. 
 
Tabell 9. Sammanställning Inventeringsdata Material/Materialtransporter Miljöbelastningsprofilen. 
 
Material Mängd (kg) Transportavstånd (km) Transportslag 
Stål 85-100 % jungfrulig råvara  76 564  160 Lastbil 
Stål skrotbaserat  850 317 1 000 Tåg 
Betong  16 353 390 83 Lastbil 
Aluminium  7 546 350 Lastbil 
Plywood  28 970 450 Fartyg 
Spånskivor  4 887 363 Lastbil 
Gips  214 305 30 Lastbil 
Puts och murbruk  29 787 20 Lastbil 
Glasull  35 321 575 Lastbil 
Stenull  366 229 335 Lastbil 
Koppar 25 665 kg 720 Lastbil 
 
 
Tabell 10. Sammanställning Inventeringsdata Material/Materialtransporter EcoEffect. 
 
Material Mängd Transportavstånd (km) Transportslag 
Stål 23 368 kg 160 Lastbil 
Järn, armering 903,513 ton 1 000 Tåg 
Betong 16 353,4 ton 83 Lastbil 
Aluminium, råämne från bauxit 7,546 ton 350 Lastbil 
Trä, skiva, konstruktionsplywood 28 970 kg 450 Fartyg 
Trä, skiva, spånplatta 4,887 ton 363 Lastbil 
Gipsplatta 214,305 ton 30 Lastbil 
Puts 10 787 kg 20 Lastbil 
Bruk 19 000 kg 20 Lastbil 
Isolering, glasull 35,321 ton 575 Lastbil 
Isolering, stenull 366,229 ton 335 Lastbil 
Koppar, rent 25,665 ton 720 Lastbil 
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Som indata för energi används resultaten ur Miljöbelastningsprofilens energiberäkning, vilka 
kan utläsas ur Tabell 11. 
 
Tabell 11. Energianvändning använd i båda värderingarna. 
 
 Värderat objekt (kWh) Referens (kWh) 
El 752 942 686 559 
Värme 1 657 621 1 063 015 
 
 
9.2 Jämförelse och tolkning av värderingsresultat 
Jämförelser har genomförts mellan värderingar med samma indata och referens samt med 
samma indata och data för teknisk försörjning. 
 
Värdering med samma indata och referens 
För EcoEffect blir det slutgiltiga värderingsresultatet för material något sämre än referensen 
(< 10 % : >25 %) för utarmning av naturresurser. För utsläpp och avfall blir resultatet lika bra. 
Dessa värderingsresultat summerade och dividerade med antal delbetyg ger betyget 5,8, vilket 
betyder lika bra. För Miljöbelastningsprofilen är det slutgiltiga värderingsresultat för Byggnad 
Produktion Material per individ och år 74,3 % bättre än referensen för uttag av ej förnybar 
energiråvara och 65,5 % bättre än referensen för utsläpp till luft, mark och vatten. För 
Byggnad Produktion Materialtransporter är uttag av ej förnybar energiråvara 57,8 % bättre än 
för referensen och för utsläpp till luft, mark och vatten 76,5 % bättre än för referensen. Dessa 
värderingsresultat summerade och dividerade med antal delbetyg ger 68,5 % lägre belastning 
än referensen. Detta ger betyget mycket bättre än referens (≥ 25 %) i EcoEffect. 
Miljöbelastningsprofilen ger därmed ett bättre resultat vad gäller material än EcoEffect. 
 
För EcoEffect är det slutgiltiga värderingsresultatet för energi mycket sämre än referensen 
(≤ 25 %) för utsläpp. För avfall och utarmning av naturresurser är resultatet lika bra. Dessa 
värderingsresultat summerade och dividerade med antal delbetyg ger betyget 8,3 vilket 
betyder lika bra. För Miljöbelastningsprofilen är de slutgiltiga resultaten för Byggnad Drift 
9,3 % lägre än referensen för uttag av ej förnybar energiråvara och 19,1 % lägre än referensen 
för utsläpp till luft, mark och vatten. Dessa värderingsresultat summerade och dividerade med 
antal delbetyg, ger ett belastningsvärde som är 14,2 % lägre än referensens. Detta ger betyget 
något bättre än referens (> 10 % : <25 %) i EcoEffect. Även här ger Miljöbelastningsprofilen 
bättre värderingsbetyg än EcoEffect. 
 
Resultaten jämfört med referens från denna jämförande värdering skiljer sig åt mellan 
metoderna. Eftersom samma referens har använts i båda metoderna härrör inte skillnaden 
därifrån. Att resultaten än dock skiljer sig åt kan bero på att EcoEffect innehåller en 
viktningsdel och att miljöbelastningarna därigenom ges olika tyngd. Det kan även bero på att 
metoderna tar med olika miljöbelastningar och att någon av dessa ger särskilt stor effekt. 
 
Resultaten för antal gram CO2-ekvivalenter från Miljöbelastningsprofilens moduler Byggnad 
Produktion Material och Byggnad Produktion Materialtransporter, jämfört med 
materialanvändningen i EcoEffect visar: 

 171 822,3 g CO2-ekvivalenter/individ, år för Miljöbelastningsprofilen 
 3 493,9 g CO2-ekvivalenter/m2, år för Miljöbelastningsprofilen 
 571 130 g CO2-ekvivalenter/brukare, år för EcoEffect 
 11 634 g CO2-ekvivalenter/m2, år för EcoEffect 
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Detta innebär att material använt i EcoEffect-metoden genererar cirka 3,3 gånger mer CO2-
ekvivalenter än material använt i Miljöbelastningsprofilen. 
 
CO2-ekvivalenterna i EcoEffect härrör från betong- och aluminiumproduktionen medan CO2-
ekvivalenterna i Miljöbelastningsprofilen främst härrör från betongproduktionen. Mängd 
CO2-utsläpp vid betongproduktion i EcoEffects databas är 0,17 ton/ton och mängd CO-
utsläpp är 60 g/ton. Mängd CO2-ekvivalenter utläst ur miljödata för betong är i EcoEffect 283 
870 g/ton. Antal gram CO2-ekvivalenter för betongproduktion i Miljöbelastningsprofilens 
databas är 94 g/kg. Detta innebär att mängden CO2-ekvivalenter för betongproduktion i 
EcoEffect mätt utifrån miljödata är cirka 3 gånger så stor som för betongproduktion i 
Miljöbelastningsprofilen. Detta slår hårt på resultatet eftersom betong för det värderade 
objektet är den största materialgruppen. För aluminium i EcoEffects databas är CH4-utsläpp 
20 kg/ton, CO-utsläpp 96 kg/ton, CO2-utsläpp 10 634 kg/ton, HC-utsläpp 9,9 kg/ton och N2O-
utsläpp 3,2 g/ton. Den totala mängden CO2-ekvivalenter utläst ut miljödata för aluminium är 
306 595 170 g/ton. För miljöbelastningsprofilen är antal CO2-ekvivalenter 4,922 g/kg. 
Utsläppsvärdet för aluminium i miljödata i EcoEffect är cirka 60 000 gånger större än 
utsläppsvärdet för aluminium i Miljöbelastningsprofilen. Utsläppsvärdena är ej vidare 
undersökta. 
 
Resultaten för antal gram CO2-ekvivalenter från Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad 
Drift med tillskotten från vatten och avlopp avräknade jämfört med energianvändningen i 
EcoEffect visar: 

 506 619 g CO2-ekvivalenter/individ, år för Miljöbelastningsprofilen 
 10 301 g CO2-ekvivalenter/m2, år för Miljöbelastningsprofilen 
 388 314 g CO2-ekvivalenter/brukare, år för EcoEffect 
 7 910 g CO2-ekvivalenter/m2, år för EcoEffect 

 
Detta innebär att energi använd i Miljöbelastningsprofilen genererar cirka 30 % mer CO2-
ekvivalenter än energi i EcoEffect. Detta visar att resultaten från denna jämförande värdering 
skiljer sig åt mellan metoderna. Eftersom samma indata har använts härrör inte skillnaden 
därifrån. Det finns en del skillnader i metodernas data om den tekniska försörjningen som kan 
förklara en del. Värmeproduktionen i EcoEffect bidrar med 87 g CO -ekvivalenter/kWh, 
medan värmeproduktionen i Miljöbelastningsprofilen bidrar med 57,7154 g CO2-
ekvivalenter/kWh. Detta innebär att värmeproduktionen i Miljöbelastningsprofilen genererar 
cirka 50 % mindre CO2-ekvivalenter/kWh. Det finns även en del skillnader i metodernas 
elmixar. Miljöbelastningsprofilen räknar med nordisk elmix, vilken genererar 74,4 g CO2-
ekvivalenter/kWh. EcoEffect räknar med svensk elmix vilken genererar 41,03488 g CO2-
ekvivalenter/kWh. Detta innebär att den nordiska elmixen genererar cirka 85 % mer CO2-
ekvivalenter/kWh än den svenska elmixen. 

2

 
Värdering med samma indata och data för teknisk försörjning 
I ett försök att härleda skillnaden mellan genererade CO2-ekvivalenter för energi, har en 
värdering genomförts med samma indata och samma data för den tekniska försörjningen. 
Detta för att på så sätt undersöka om resultaten närmar sig varandra och därigenom få veta om 
detta är förklaringen till resultatskillnaderna. Data för den tekniska försörjningen är hämtad ur 
Miljöbelastningsprofilen. 
 
Resultaten för antal gram CO2-ekvivalenter från Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad 
Drift med tillskotten från vatten och avlopp avräknade jämfört med energianvändningen i 
EcoEffect visar: 
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 506 619 g CO2-ekvivalenter/individ, år för Miljöbelastningsprofilen 
 10 301 g CO2-ekvivalenter/m2, år för Miljöbelastningsprofilen 
 337 446 g CO2-ekvivalenter/brukare, år för EcoEffect 
 6 874 g CO2-ekvivalenter/m2, år för EcoEffect 

 
Detta innebär att energi använd i Miljöbelastningsprofilen genererar cirka 50 % mer CO2-
ekvivalenter än energi i EcoEffect. Metoderna genererar därmed efter denna åtgärd 
fortfarande skilda resultat för CO2-ekvivalenter varvid slutsatsen kan dras att skillnaden ej 
heller ligger häri. Därmed är även data för teknisk försörjning eliminerat som felkälla. Det 
kan finnas skillnader i programmets sätt att räkna, vilket ej är utrett i denna rapport. 
 
Relationen mellan CO2-ekvivalenter i produktionsskedet och driftskedet är i 
Miljöbelastningsprofilens fall cirka 25 % i produktionsskedet och cirka 75 % i driftsskedet. 
För EcoEffect är utsläppen omvända, cirka 60 % härrör från produktionen medan cirka 40 % 
härrör från driften. En byggnads totala energianvändning ligger cirka 14 % i 
produktionsskedet och cirka 85 % vid drift (Stockholm Stad, 2000). Med denna kända 
kunskap ger Miljöbelastningsprofilen mer trovärdiga resultat för CO2-ekvivalenter. 
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10. Metodernas användbarhet för styrning i nya projekt 
 
De största möjligheterna att påverka en byggnads miljöanpassning är i de tidiga skedena, det 
vill säga under planerings- och projekteringsstadiet. Ju tidigare miljöfrågorna behandlas, desto 
större är möjligheterna att hitta bra miljölösningar, som kan integreras i hela byggprocessen. 
Konstruktion och byggmetod styr mängd och typ av material. När konstruktion är vald är 
möjligheterna till materialval mer begränsade (Boverket 1998, Teknikum). Möjligheterna att 
påverka energianvändningen är även de störst i dessa tidiga skeden (Miljöprogram 
Sundbypark hus 1 och 2, 2004). Nedan redogörs för huruvida Miljöbelastningsprofilen och 
EcoEffect kan användas för att sätta miljömål. 
 
 
10.1 Miljömål satta utifrån resultaten 
För att få till en bra miljöstyrningsprocess i ett projekt, krävs att övergripande miljömål för 
objektet tidigt formuleras och att detaljerade miljömål kan sättas utifrån dessa. Miljömålen 
formuleras med avseende på de betydande miljöaspekter, som identifierats för projektet. 
Miljömålen skall så långt som möjligt vara kvantifierbara och kunna följas upp med beslutade 
intervall (Arkitekt- och Ingenjörsföretagen Byggsektorns Kretsloppsråd, 1997). 
Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect kan vara till hjälp vid identifieringen av ett projekts 
betydande miljöaspekter. Genom att använda metoderna tidigt, kan indikatorer fås om vilka 
förändringar som är mest miljöeffektiva (www.ecoeffect.tk). Miljömålen i kapitel 10.1.1 och 
10.1.2 är satta utifrån de separata värderingarna genomförda med metoderna i kapitel 6 och 7 
och ej från den jämförda värderingen för utredning av resultatskillnader i kapitel 9. 
 
10.1.1 Miljöbelastningsprofilen 
Miljöbelastningsprofilen är som tidigare nämnts i första hand skapat för att följa upp 
miljömålet ”dubbelt så bra” i Hammarby sjöstad. Denna formulering av miljömålet är inte 
låst till Hammarby sjöstad, utan kan användas på alla projekt. Det kan appliceras på en annan 
stadsdel eller till och med en hel stad. Miljömålet behöver inte nödvändigtvis vara en 
halvering av miljöbelastningen, utan kan sättas till valfri uppnåbar procentsats, exempelvis 30 
% eller 20 % bättre än tekniknivå använd i början av 1990-talet. Detta kan ses som ett 
övergripande miljömål. Detaljerade miljömål satta efter detta, kan vara att de sex olika 
miljöbelastningarna skall minskas med valfri uppnåbar procentsats. Exempelvis att 
miljöbelastningen övergödning skall minskas med 20 % och försurning med 40 %. 
 
Ett annat förslag till övergripande miljömål för en byggherre kan vara att hela tiden bli bättre, 
det vill säga att varje nytt projekt skall uppnå bättre resultat än föregående. Om detta skall 
genomföras krävs även data för föregående projekt, eftersom detta då sätts som referens. 
Detaljerade miljömål för detta övergripande miljömål, kan vara att de sex miljöbelastningarna 
skall minskas med valfri procentsats, jämfört med föregående projekt. Ett övergripande mål 
skulle kunna vara att bli bättre för varje år, varvid ett referensobjekt från året innan krävs. 
Som detaljerade miljömål kan de miljöbelastningar byggherren anser viktigast och vill 
profilera sig mot, väljas ut och fokuseras på. En variant av övergripande mål kan vara att 
byggherren skall vara bättre än andra aktörer på marknaden. Det kan dock finnas svårigheter 
med att få ta del av andra aktörers värderingsresultat och data. En alternativ användning kan 
vara att jämföra det värderade objektet med något annat valfritt år, som är valt till något år då 
tankesättet i byggandet ändrades. Olika miljömål kan sättas olika för de olika modulerna: 
Byggnad, Område och Tomt och dess undermoduler. Viktigt vid alla dessa möjliga 
utgångspunkter, är att det finns representativ referensdata. 
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Efter värdering med Miljöbelastningsprofilen av det aktuella objektet framgick att miljömålen 
borde fokuseras på: 

 Modulen Byggnad Produktion Materialtransporter: Miljöbelastningen uttag av ej 
förnybar energiråvara är 73 % sämre och växthuseffekten är 96 % sämre än referensen 
 Modulen Byggnad Drift: Miljöbelastningen växthuseffekten är 6 % sämre än 

referensen 
 Modulen Område Produktion Material: Miljöbelastningen uttag av ej förnybar 

energiråvara är 81 % sämre och utsläpp till luft, mark och vatten är 61 % sämre än 
referensen 

 
De åtgärder som skulle ha störst genomslagskraft för att nå detta är att: 

 Använda leverantörer av produkter som ligger närmare det aktuella objektet och som 
inte i första hand använder lastbil som transportmedel. 
 Minska energianvändningen i objektet 
 Inte använda lättklinker på området 

 
10.1.2 EcoEffect 
Fastighetsägaren kan jämföra olika fastigheter i sitt bestånd och ha som mål att den nyaste 
fastigheten skall vara mycket bättre, bättre eller lika bra som genomsnittet i beståndet, 
kommunen eller någon annan vald region. Detta miljömål kan sedan specificeras, genom att 
ange inom vilka områden som vilka betyg skall nås. Metoden kan vidare användas för att 
ställa upp miljömål för varje miljöpåverkanskategori, t.ex. att fastighetens klimatpåverkan 
skall minska med ett givet mått inom en specifik tidsperiod. Ytterligare ett övergripande 
miljömål satt utifrån EcoEffect, kan vara att belastningstalen för energi- och 
materialanvändningens områden ej skall överstiga värdet 4. Detaljerade miljömål kan sedan 
sättas för de olika miljöpåverkanskategorierna, t.ex. att jämförelsetalet för radioaktivt avfall 
skall vara högst 1. 
 
Till EcoEffect-programmet hör som tidigare nämnts ett arbetsblad. I detta kan de 
övergripande och detaljerade miljömålen fyllas i. Miljömål väljs här för index eller för varje 
påverkanskategori. Målen sätts som bra, bättre än normalt och mycket bättre än normalt. Vid 
val av något av dessa fås automatiskt ett värde som bygger på tidigare erfarenheter. Dessa mål 
kan senare följas upp, varvid de reella värdena från programmet matas in i arbetsbladet och 
svar fås om måluppfyllelsen uppnåtts (Glaumann & Malmqvist, 2004). 
 
Efter värdering med EcoEffect av det aktuella objektet framgick att miljömålen borde 
fokuseras på att: 

 Minska belastningen för avfall, utsläpp och naturresurser som uppkommer av 
energianvändningen 
 Minska belastningen för avfall, utsläpp och naturresurser som uppkommer till följd av 

materialanvändningen 
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De åtgärder som skulle ha störst genomslagskraft för att nå detta är att: 
 Ändra energislag och eller minska energianvändningen, för att minska det radioaktiva 

avfallet för energimodulen 
 Minska energianvändningen, för att få ned bidraget till växthuseffekten under utsläpp 
 Ändra energislag eller minska energianvändningen, för att minska utarmningen av 

naturresursen uran för energimodulen 
 Minska användningen av metaller för att minska påverkan på humantoxiciteten under 

materialmodulen 
 Minska mängd betong i konstruktionen, för att minska belastningen på naturresurser 

för materialmodulen 
 Minska användningen av metaller i objektet, för att minska det radioaktiva avfallet 

under materialmodulen 
 
 
10.2 Jämförelse av miljömål 
Metoderna fokuserar på en del olika saker vid värderingarna, vilket leder till att bättre resultat 
nås vid åtgärder insatta för olika saker. 
 

 Båda metoderna indikerar på en minskad energianvändning i objektet. EcoEffect 
indikerar även på ändrat energislag 
 Radioaktivt avfall som det indikeras starkt på i EcoEffect, ger lägre miljöbelastning än 

referensen för alla kategorier i Miljöbelastningsprofilen 
 Materialtransporter som det indikeras starkt på i Miljöbelastningsprofilen, ger inget 

märkbart utslag i EcoEffect 
 
Det finns miljömål som skulle kunna sättas på liknande vis för metoderna. Exempelvis skulle 
ett övergripande mål kunna vara att objektet skall ha en liten klimatpåverkan, i förhållande till 
andra objekt. Ett detaljerat mål skulle då kunna vara att objektet skall generera ett maximalt 
antal g CO2-ekvivalenter, som härrör från energi eller materialanvändningen. 
 
Ytterligare ett gemensamt mål, kunde vara att inga ämnen från Miljöbelastningsprofilen 
respektive EcoEffects listor med miljöfarliga ämnen, skall förekomma vid nybyggnation. Om 
de måste användas, kunde ett krav vara att detta måste dokumenteras. Skanska har redan sina 
förbudslistor som de arbetar efter, men dessa skulle kunna användas som komplement. 
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11. Diskussion 
 
Valet av studier kring miljövärderingsmetoderna Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect 
bottnar i att det idag råder en stor enighet om att livscykelperspektiv skall gälla vid 
miljövärdering av byggnader. Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect är de två existerande 
svenska miljövärderingsmetoderna med livscykelperspektiv. 
 
Metoddiskussion 
De olika metoderna innehåller en del olika material och ämnen. Vad som bör ingå eller inte i 
en miljövärderingsmetod är en balansfråga mellan vad som efterfrågas, vad som är möjligt 
med rimlig arbetsinsats och vilken grad av noggrannhet som eftersträvas. En relevant fråga är 
vad som är intressant att veta ur byggherrens synvinkel. De vill veta vad de kan förändra och 
påverka, exempelvis vilka material som enkelt går att byta för att nå bättre värderingsresultat. 
 
Bra data är grunden för bra och tillförlitliga värderingsresultat. Insamling av data är en 
tidskrävande procedur, det krävs kunskap och proceduren är behäftad med en rad osäkerheter. 
För att kringgå dessa problem måste det upprättas en tydlig gräns för vilka data som krävs, för 
en godkänd värdering. Det måste även tydligt anges hur noggrann data skall vara, såsom 
huruvida sammansatta produkter skall tas med och i vilken utsträckning. Detta för att det inte 
skall finnas något utrymme för tolkningsmöjligheter, som kan medföra att värderingar gjorda 
av olika personer ger olika utfall. 
 
En gemensam inventeringstabell för metoderna som byggherren kan ta del av borde skapas. 
Enklast vore om byggherren själv fyllde i denna med de uppgifter som krävs, så att data till de 
båda metoderna enkelt kan inhämtas där. Det underlättar enormt för värderaren att all data 
finns färdig, det blir även säkrare siffror om data plockas fram av en kunnig person samt om 
den inhämtas i ett tidigt skede istället för i efterhand. Ett frågeformulär kan utformas som 
byggherren kan skicka till leverantörer för att få in data om produktsammansättning, 
produktvikter, transportsätt och produktionsort om dessa uppgifter inte framgår av bygg- och 
miljövarudeklarationerna. Om insamling av inventeringsdata av byggherren inte är något 
alternativ, skulle en värderingspärm kunna skapas där dokument som är nödvändiga för en 
värdering kan sparas. Information om vilka dokument som krävs för värderingarna skulle 
kunna meddelas byggherren. Att alla nödvändiga dokument och ritningar finns på ett och 
samma ställe skulle spara mycket tid. 
 
Generellt har det i denna värdering varit svårt att finna rätt mängder av inbyggda material. Det 
har funnits en del dokumenterat men ej tillfredsställande. Försök har gjorts att finna 
erforderlig data i upprättad kalkyl, detta visade sig dock svårt eftersom mycket av arbetet är 
utlagt på entreprenad, varvid hela funktioner har beställts. Många av dessa underentreprenörer 
har inte kvar de sökta uppgifterna idag. Exempelvis hade data för färg kunnat gå att få fram i 
ett tidigare skede men inte idag (Skanstulls måleri AB, 600 07 09). I denna värdering är av 
denna anledning mycket uteslutet. Det har varit svårt att avgöra när sammansatta produkter 
skall vara med och delas upp på beståndsdelar. I vissa fall spelar de små beståndsdelarna stor 
roll. I exempelvis prefabelementen innebär 2-5 % armering mycket, medan 80 % stål i en 
tvålkopp ej ger någon märkbar effekt. Det är svårt att dra en tydlig gräns. Det är även ibland 
svårt att veta under vilken materialpost olika material skall placeras. 
 
 
En annan svårighet är att veta hur noggrant inventeringsarbetet skall ske. I litteratur om 
EcoEffect står det att ”materialen som avses att värderas är främst de som gäller byggnadens 
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stomme” (Glaumann & Malmqvist, 2004). I indataanvisningar till Miljöbelastningsprofilen 
står det att ”efterfrågade materialmängder skall ses på en övergripande nivå, främst 
byggnadsstommen och stomkompletteringens viktigare delar och behöver inte innehålla alla 
material i sammansatta produkter” (Carl Bro, Allmänna indataanvisningar för 
indatablanketterna). Dessa anvisningar ger utrymme för många olika tolkningar. I EcoEffect-
programmet är det svårt att veta hur transporterna skall delas upp, om det används flera olika 
transportsätt olika sträckor för ett material. Det borde finnas tydligare riktlinjer för hur man 
skall bete sig i olika situationer vid de olika värderingarna, gärna i någon slags manual. 
 
I inventeringsdelen finns det ett flertal felkällor. Det kan finnas fel i dokumentation och i 
annan inhämtad information. Den mänskliga faktorn är dessutom hög, fel kan uppstå genom 
felberäkningar, genom feltolkningar av ritningar och vid inmatning i modellerna. 
 
Det är svårt att avgöra hur energi förbrukad av hyresgästen skall behandlas, om det bedrivs en 
energikrävande aktivitet i en kontorsbyggnad. I detta fall kan frågan ställas om maskiner som 
används av hyresgästen i laboratoriet skall räknas med. Detta blir dock missvisande om 
resultaten skall jämföras med en referensbyggnad med annan hyresgästaktivitet. Att ta med 
hyresgästrelaterad påverkan, medför att en byggnad får olika värderingsresultat beroende på 
vilka hyresgäster som verkar i objektet. 
 
Byggnaderna behöver inte vara det som påverkar mest från ett stadsdistrikt, utan 
miljöbelastningarna från varu- och personaltransporter kan vara lika stor. Detta är med i 
Miljöbelastningsprofilen men inte i EcoEffect idag. Stratosfärisk ozonnedbrytning är inte med 
i Miljöbelastningsprofilen eftersom emissionsdata knappt finns tillgänglig. (Forsberg, 2003) 
Detta finns med i EcoEffect. En idé vore att de både metoderna kunde dela med sig av sin 
information om vissa områden, så att avsaknad av data inte hindrar olika miljöbelastningar att 
komma med i värderingarna. 
 
I EcoEffect används viktning, vilket både är positivt och negativt. Varje aggregering i 
programmet minskar informationsmängden men de slutgiltiga resultaten blir enklare att tolka. 
Alltför många parametrar gör att det är svårt att dra slutsatser. 
 
Miljöbelastningsprofilen är inte utvecklad för gamla befintliga byggnader utan för ny 
bebyggelse. Det finns svårigheter att jämföra en byggnad från 1940 med en från 1990 och få 
positiva resultat. Metodens referens är dock inte låst på 1990, utan användaren kan själv lägga 
in en referens från valfritt år. 
 
Ingen av metoderna tar hänsyn till framtida städning. Att bygga lättstädat och använda 
material som inte kräver farliga kemiska medel för städning ger miljövinster. Ingen av 
metoderna ger heller någon kreditering för att FSC-märkt virke är använt, vilket borde ge 
något positivt. 
 
Redovisningen av de miljöfarliga ämnena säger inte så mycket idag, mer än att de finns och 
att detta medför en risk. Det är svårt för en användare att tyda riskerna med detta. 
Förklaringen föreligger i att det i princip är omöjligt att fastställa risker och ekotoxicitet här. 
Ännu en svårighet finns vad gäller valet av miljöfarliga ämnen som redovisas, eftersom 
vetskapen hur de påverkar i vilka mängder och kombinationer är knapphändig. 
 
Framtida återvinningsvärden är svåra att sia om, det är i princip omöjligt att veta hur det 
kommer att se ut om 50 år. En byggnad borde dock krediteras för att innehålla 
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återanvändningsbara, återvinningsbara och demonterbara material och produkter. I 
Miljöbelastningsprofilen görs ett försök att förutspå hur mycket som kommer att återvinnas, 
återanvändas, användas till energiutvinning eller deponeras. Det finns en aktiv 
avvecklingsmodul. Modellen ger dock ingen miljöbelastning för återvinning eller deponi. 
Återanvändningen av material ger en relativt liten miljöpåverkan och har bedömts som 
försumbar i jämförelse med övriga miljöbelastningar och för deponi saknas data. I EcoEffect 
finns en återvinningsdel som inte är aktiv. Det har inte framgått vilken data som finns här, 
men tydligt är att de båda metoderna skulle kunna få idéer och data av varandra genom att 
samarbeta. 
 
Vid värdering i förhållande till en annan byggnad blir resultatet beroende av referensens 
kvaliteter och brister. Det är lika viktigt att vara observant på referensens egenskaper, som på 
det värderade objektet. I båda metoderna är det en bostadsreferens som används, vilket 
genererar fel eftersom det värderade objektet är en kontorsfastighet. För att överbrygga detta 
borde referensbyggnader för olika byggnadstyper skapas. Klimatvariationer över landet bidrar 
även till fel, vilket gör att det borde finnas olika referenser för olika geografiska zoner. 
Materialmängder varierar mycket beroende på vad för slags konstruktion det är, varför det 
borde finnas referenser för ett antal olika sortens konstruktioner, det är svårt att jämföra 
miljöbelastning för en träbyggnad med en betongbyggnad. Det vore bra i EcoEffect om det 
redogjordes för åldern på referensen. Det blir bättre värderingsresultat om jämförelsen sker 
med ett objekt från 1970-talet, än om jämförelsen sker med ett hus från fjolåret. 
 
För att kunna jämföra utfall från Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect krävs att det finns en 
gemensam referens. Annars finns svårigheter att utröna om resultaten beror på referensen eller 
på metodens uppbyggnad. På sikt när större erfarenhet av miljövärderingar med de två 
metoderna finns kunde gemensamma referenser av exempelvis olika byggnadstyper, från 
olika tidsepoker och från olika bestånd i olika orter att skapas. Dessa referenser kunde utgöra 
basen vid värdering, använd för marknadsföring eller annan extern redovisning. Om 
svårigheter finns att finna en reell referens kan olika typer av medelvärden upprättas. 
 
En osäkerhetskälla med referensobjekten är huruvida det finns tillräcklig data för denna. Har 
en alltför noggrann inventering skett av det objekt som avses att värdera, finns en risk att det 
får sämre resultat av den anledningen. 
 
Resultatdiskussion 
I värderingarna är antalet brukare satt till 300 personer. Detta är den aktuella mängden 
anställda hos hyresgästen. Objektet är dimensionerat för 450 personer, vilket hade gett 
annorlunda resultat om denna siffra hade använts i värderingarna. Eftersom det värderade 
objektet är en kontorsfastighet med tillhörande laboratorium är antalet brukare för objektets 
area relativt låg, eftersom laboratoriet tar en betydande area i anspråk. Detta medför högre 
miljöbelastningar per brukare. 
 
Vad gäller resultaten i Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad Drift finns en del att ta i 
beaktande vid tolkningen. De data som ligger inlagda i programmet är framförallt anpassade 
till en bostadsfastighet, vilket genererar en del fel. Vattenförbrukning av duschar är i 
programmet satt till 21 duschar/person, månad, denna duschfrekvens är hög för att vara en 
kontorsfastighet. Det görs dessutom ett tillägg med 2 duschar/person, månad eftersom det inte 
finns några badkar i objektet. Vad gäller handdukstorkarna är drifttiden möjligtvis lite högt 
satt med 4 460 h/år. Dessa används i det aktuella objektet endast vid städning. 
Energianvändningen för spisarna är satt till 160 kWh/person, år. Även detta är ett högt värde 
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för en kontorsfastighet, där inte lika mycket mat lagas som i en bostadsfastighet. I 
programmet finns även en reduktion för energianvändningen av spisar, om mikrovågsugnar 
finns i objektet. Denna reduktion tillgodoräknas inte i denna värdering, eftersom 
mikrovågsugnarna är uteslutna ur beräkningarna. Vid beräkning av vatten- respektive 
elanvändning för maskindisk används diskningsfrekvensen 68 diskningar/person, år. Vad 
gäller handdisk räknas även här med 68 diskar/person, år och diskvattenvolymen är satt till 15 
l/disk. Dessa värden är högt satta för en kontorsfastighet. Vattenanvändning till matlagning, 
dryck mm. räknas ut genom att använda värdet 10 l kallvatten/person, dag, även detta värde 
känns lite väl högt. Varmvatten- och energianvändning till följd av handtvätt räknas ut genom 
värdet 20 tvättar/person, år med en vattenvolym på 20 l/tvätt. Detta ger ett skevt resultat då 
det troligtvis inte handtvättas så mycket i en kontorsfastighet. Vad gäller övriga apparater 
såsom tv, video, kaffekokare etc. är användningen satt till 420 kWh/person, år. Det används 
inte riktigt samma apparater på kontor som i bostäder. Om datorer och kopiatorer skulle 
räknas in här, skulle belastningen bli mycket högre i en kontorsfastighet. Eftersom det 
värderade objektet ej använder Birkas södra nät eller Henriksdals vatten vilket det räknas med 
i programmet, blir miljöbelastningarna ej heller korrekta för denna modul. 
 
För hushållsel i EcoEffect-värderingen används ett schablonvärde på 30 kWh/m2, vilket gäller 
för bostäder. Eftersom det värderade objektet är en kontorsfastighet genereras fel här. 
 
Om det finns flera olika produkter under samma materialgrupp i Miljöbelastningsprofilen och 
EcoEffect med olika ursprung, delas transportsträckan upp om en av produkterna inte står för 
mer än 75 % av transportsträckan i denna värdering. I EcoEffects väljs dessutom det 
dominerande transportsättet för hela materialgruppen. Detta medför felkällor. 
 
Metodernas olika uppbyggnad gör det mycket svårt att jämföra utfallet ur värderingarna. De 
mäter olika miljöbelastningar och har olika moduler. Vad som har valts att jämföra i denna 
rapport är det totala värderingsresultatet jämfört med referens utslaget per individ och år för 
material i EcoEffect med Miljöbelastningsprofilens moduler: Byggnad Produktion Material, 
Byggnad Produktion Materialtransporter, Område Produktion Material och Område 
Produktion Materialtransporter. Detta har gjorts eftersom det i materialmodulen i EcoEffect 
ingår material och materialtransporter för hela fastigheten, det vill säga i detta fall både för 
området och för byggnaden. Värderingsresultaten för EcoEffects energimodul har vidare 
jämförts med Miljöbelastningsprofilens modul Byggnad Drift, med vattenanvändning 
borträknad. Detta är dock ej en helt korrekt jämförelse eftersom även miljöbelastningar till 
följd av vatten och avlopp räknas in i denna modul. Eftersom det genereras 3 betyg under 
materialanvändningen och energianvändningen i EcoEffect och 8 betyg som har med material 
att göra och 2 som har med energi att göra i Miljöbelastningsprofilen, har dessa betyg 
summerats och dividerats med antal delbetyg. För att göra denna jämförelse måste ett antal 
beräkningar göras för hand, eftersom miljöindex inte redovisas per individ och år i 
Miljöbelastningsprofilen. Jämförelsen är ej helt korrekt, men dock det enda sättet att kunna 
jämföra utfallen på. Miljöbelastningsprofilens procentuella värden har därefter omvandlats till 
EcoEffects intervallomdömen. Inte heller detta ger någon bra jämförelse eftersom EcoEffect 
har en grov indelning i intervall jämfört med Miljöbelastningsprofilen. Vad som vidare går att 
jämföra är CO2-ekvivalenter för de ovan presenterade indelningarna. 
 
Det lägsta miljöbelastningsvärdet i Miljöbelastningsprofilens värdering är för modulen 
Område Produktion Materialtransporter. Detta kan förklaras med att det inte finns lika mycket 
material identifierat hos det värderade objektet såsom för referensen. Det kan även förklaras 
med att hela det värderade området ännu ej är färdigställt. 
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Transporternas genomslagskraft är större i Miljöbelastningsprofilen än i EcoEffect. Detta kan 
bero på att de i Miljöbelastningsprofilen illustreras i ett eget diagram, men även att de ges 
större betydelse i metoden. 
 
Vid jämförelse med referens är miljöbelastningen för Miljöbelastningsprofilens modul 
Byggnad Drift lägre än för EcoEffects energidel. Skillnaderna i värderingsresultaten mellan 
metoderna kan förklaras med att indata till energidelen i EcoEffect är beräknad energi ur 
energiberäkningen, genomförd för det värderade objektet, medan det i 
Miljöbelastningsprofilen finns en inbyggd energiberäkning. Dessa genererar olika resultat. 
Den i Miljöbelastningsprofilen inbyggda energiberäkning ger en elanvändning på 753 942 
kWh/år och en värmeanvändning på 1 657 621 kWh/år (Miljöbelastningsprofilen, 
dataprogram). Den för det specifika objektet genomförda energiberäkningen ger en 
elanvändning på 1 377 810 kWh/år och en värmeanvändning på 764 000 kWh/år 
(EnergiAnalys AB, 2002). Elanvändningen är cirka 1,8 gånger så stor i den för det specifika 
objektet genomförda energiberäkningen, än i Miljöbelastningsprofilens energiberäkning. 
Värmeanvändningen är cirka 2,2 gånger så stor i Miljöbelastningsprofilens energiberäkning, 
än i den för det specifika objektet genomförda energiberäkningen. Det används även olika el- 
och värmedata. En annan anledning är att Miljöbelastningsprofilen räknar med 
miljöbelastning, till följd av vatten och avlopp i denna modul. Detta borde dock innebära 
högre miljöbelastning vid värdering med Miljöbelastningsprofilen, vilket inte är fallet. 
 
Miljöbelastningsprofilen ger ett bättre slutgiltigt värderingsresultat jämfört med referens än 
EcoEffect, medan det separata värdet för g CO2-ekvivalenter är lägre i EcoEffect än i 
Miljöbelastningsprofilen för energi men högre för material. Detta kan förklaras med att det är 
olika referensbyggnader värderingsresultaten jämförs med. Det är totalt sett enklare att få 
bättre slutgiltiga värderingsresultat i Miljöbelastningsprofilen än i EcoEffect. En förklaring till 
detta är att värderingsobjektet i Miljöbelastnignsprofilen jämförs med en referens användande 
teknik från början av 1990-talet. Detta betyder att endast genom att bygga med idag använd 
teknik och att använda material med dagens tillverkningsprocesser, leder till ett bättre resultat. 
I och med detta kan ett bättre resultat nås utan någon ansträngning från byggherren. I 
EcoEffect används samma utsläppsdata för referensen såsom för det värderade objektet. Här 
krävs därmed insatser från byggherren för att nå bättre resultat. 
 
Antal CO2-ekvivalenter presenterade från metoderna ger stora skillnader i resultat. För att 
metoderna skall vara trovärdiga krävs att de ger liknande resultat. En förklaring till de stora 
skillnaderna är att metoderna tar med en del olika material och beräknar energi på olika sätt. 
 
En värdering med samma indata och referens har genomförts i ett försök att utreda 
skillnaderna i resultaten. Vid denna gav Miljöbelastningsprofilen bättre resultat för både 
material och energi vid jämförelse med referens. En jämförelse mellan CO2-ekvivalenter visar 
att material använt i EcoEffect-metoden genererar cirka 3,3 gånger mer CO2-ekvivalenter än 
material använt i Miljöbelastningsprofilen gör. För energi genereras cirka 30 % mer CO2-
ekvivalenter i Miljöbelastningsprofilen än i EcoEffect. Detta visar att även resultaten från 
denna jämförande värdering skiljer sig från varandra. Eftersom samma indata och referens har 
använts till metoderna ligger inte skillnaden däri. En anledning är skillnader i livscykeldata 
för material och data för teknisk försörjning i modellernas databaser. 
 
Ytterligare en värdering har genomförts för att undersöka om skillnaderna i data för teknisk 
försörjning förklarar resultatskillnaderna för energi. Denna värdering ger dock fortfarande 
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skillnader i resultat, därmed är indata och livscykeldata eliminerade som felkällor. 
Programmens sätt att räkna är ej vidare undersökt. 
 
Avslutande kommentarer 
Värderingsresultaten i denna rapport bör granskas kritiskt, eftersom ej erforderliga mängder 
data med fullgod källsäkerhet har använts. Det största arbetet med detta examensarbete har 
legat i inventeringsfasen. En betydande del har även gått åt till att få programmen att fungera 
felfritt. 
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12. Slutsats 
 

 De största skillnaderna mellan Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect är att 
systemgränserna är olika för metoderna. Miljöbelastningsprofilen är utvecklad för 
värdering av ett helt stadsdistrikt medan EcoEffect är utvecklad för en fastighet. Olika 
systemgränser kan medföra att olika saker tas med respektive utelämnas i 
värderingarna. Metoderna mäter vidare olika miljöbelastningar och har en del 
skillnader i indata samt i materialdata. Inlagd data om den tekniska försörjningen 
skiljer sig även åt mellan modellerna. EcoEffect innehåller till skillnad från 
miljöbelastningsprofilen en viktningsdel. Miljöbelastningsprofilen innehåller till 
skillnad från EcoEffect en inbyggd energiberäkning. Metoderna redovisar sina resultat 
på olika vis och med olika enheter. 

 
 Den största svårigheten med metoderna är att finna erforderliga indata. En indatamall 

med tydliga instruktioner för användaren borde upprättas. Byggherren borde vidare på 
något systematiskt vis upprätta en lista med all indata till båda metoderna. En annan 
svårighet är hur indata skall behandlas i programmen. Ytterligare svårighet är att finna 
en representativ referens, som ger en rättvis jämförelsegrund. Det går idag inte att 
jämföra en kontorsbyggnad med de befintliga referenserna. 

 
 Det är mycket svårt att jämföra värderingsresultaten för metoderna, eftersom det finns 

många skillnader i metodernas uppbyggnad och redovisningssätt. Metoderna har 
dessutom olika referensobjekt, vilket ytterligare försvårar jämförelse. 

 
 Miljöbelastningsprofilen ger bättre resultat än EcoEffect vid jämförelse med referens. 

En förklaring till detta är att värderingsobjektet i Miljöbelastningsprofilen jämförs 
med en referens användande teknik från början av 1990-talet. Detta betyder att endast 
genom att bygga med idag använd teknik och material, leder till ett bättre resultat. I 
och med detta kan ett bättre resultat nås utan ansträngning från byggherren. I 
EcoEffect används samma utsläppsdata för referensen såsom för det värderade 
objektet. Här krävs därmed insatser från byggherren för att nå bättre resultat. Vid 
jämförelse på detaljnivå mellan g CO2-ekvivalenter ger EcoEffect bättre resultat för 
energi men sämre för material. 

 
 Resultat från en värdering med samma indata och samma referens visade även den på 

skillnader. Eftersom samma indata och referens har använts till metoderna ligger inte 
skillnaden där. För materialens del är en förklaring att de olika metoderna har olika 
livscykeldata och för energins del finns skillnader i data för den tekniska 
försörjningen. 

 
 En värdering av energidelen med samma data för den tekniska försörjningen visade 

även den på skillnader i resultat. Därmed är både indata och livscykeldata eliminerade 
som felkällor för energi. Programmens sätt att räkna har ej vidare undersökts. 

 
 Miljöbelastningsprofilen och EcoEffect fungerar båda som hjälpmedel för att 

identifiera betydande miljöaspekter. De indikerar var åtgärder skall sättas in för det 
specifika objektet. Utifrån denna kartläggning av projektets miljöaspekter kan 
övergripande och detaljerade miljömål formuleras. Metoderna kan även användas för 
uppföljning av miljömålen. En skillnad är att det i EcoEffect finns ett arbetsblad 
utvecklat, i vilket miljömål kan sättas och följas upp. 
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 Båda metoderna börjar närma sig ett stadium där de skulle kunna tillämpas praktiskt. 
Resultaten från metoderna skiljer sig åt och för att nå en högre grad av trovärdighet 
åtserstår ett kalibrerings- och felsökningsarbete samt mer erfarenheter från analys av 
konkreta objekt. 

 
 
12.1 Förslag till fortsatta studier 

 Utveckla en modell för beräkning av driften för kontorsbyggnad till 
Miljöbelastningsprofilen. Eftersom det idag endast finns en modell som räknar ut 
miljöbelastningen för driften för en bostadsbyggnad, fås inte verklighetstrogna värden 
om det är en kontorsbyggnad som värderas. 

 
 Utarbeta alternativa referenser. Eftersom det idag för både Miljöbelastningsprofilen 

och EcoEffect endast finns en bostadsreferens, bidrar detta till att värderingsresultaten 
inte är jämförbara med referensen. Även konstruktion, placering och byggår spelar en 
stor roll för ett objekts miljöbelastning. Det borde därför finnas referenser med dessa 
parametrar iakttagna att alternera mellan. 

 
 Göra en vidare jämförelse av all livscykeldata mellan metoderna. Det vore intressant 

att se vad som skiljer livscykeldata använd i de båda metoderna åt. Detta för att senare 
undersöka huruvida detta påverkar det slutgiltiga värderingsresultatet. 

 
 Undersöka vilka data som finns respektive saknas i metoderna. Detta för att mellan 

metoderna dela med sig av data, för att på så sätt kunna vidareutvecklas. 
 

 Upprätta ett datainsamlingsblad för byggherrarna med tydliga riktlinjer. Detta så att 
datainsamlingen skall kunna ske enkelt och effektivt. Eventuellt skulle ett gemensamt 
indatablad för metoderna kunna skapas, så att byggherren samlar all data på ett och 
samma ställe, varvid sedan vid värdering data enkelt kan hämtas här. 
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Bengt Dahlgren AB, Miljöstatus för byggnader - miljöinventering och bedömning av 
byggnader 
Finns tillgänglig på www.bengtdahlgren.se/pdf/miljo/miljostatus.pdf 
 
Brodén, K. Wikström, S. (2002) Omhändertagande av kasserade brandvarnare, 
Studsvik Radwaste AB 
Finns tillgänglig på 
www.ssi.se/forskning/Rapporter%5CP1306%20Omhändertagande%20av%20kasserad
e%20brandvarnare.pdf 
 
Dyrstad Pettersen, T. (2000) Økoprofil 
Finns tillgänglig på www.okbygg.no/files/veillede/Økoprofilmetoden.pdf 
 
Freilich, D. Jagrén, L. (2002) Sveriges Byggindustriers program för hållbart byggande 
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NCC Avvecklingslista för skadliga ämnen (2002) 
Finns tillgänglig på 
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Skanska Code of Conduct (2003) 
Finns tillgänglig på 
www.skanska.se/files/documents/pdf/CodeofConduct_sv_030312.pdf 
 
Skanska Hållbarhetsredovisning (2003) 
Finns tillgänglig på www.skanska.se/files/documents/pdf/sustain_report_03_sv.pdf 
 
Skanska Projektutveckling Sverige miljöpolicy (2002) 
Finns tillgänglig på www.skanska.se/files/documents/pdf/projektutveckling_2003.pdf 
 
Skanska Årsredovisning (2003) 
Finns tillgänglig på www.skanska.se/files/documents/pdf/skanska_arsred_2003.pdf 
 
Sjöbefälsförbundet (2000) Arbetsmiljöarbetet 
Finns tillgänglig på http://www.sbf.org.se/policy/arbm2000.pdf 
 
The Athena Sustainable Materials Institute (2002) US Federal and Military 
applications of LEED: Lessons learned 
Finns tillgänglig på www.athenasmi.ca/papers/down_papers/LLL%20Report.pdf 
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www.stifarex.se/upload/PDF_snabben/SV_arkiv/BRTa.pdf 040802 
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http://www.cchoganas.se/uploaded/document/2002/6/12/Hoganas.pdf 040805 
 
www.trelleborg.com/rubber_membranes/DOc/produkter.pdf 040806 
 
www.pilkington.com/resources/sv66_80+grundlaggande+om+glas.pdf 040826 
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tal_declarations/kompaktlysror.pdf 040829 
 
www.eur.lighting.philips.com/swe_se/prof/about/environment/environmen 
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Byggeindustrien (1999) nr 11 Byggforsk informerer om Økoprofil 
 
Byggeindustrien (2000) nr 10 Byggforsk informerer: Økoprofil godt i gang 
 
Byggforskning (1998) nr 3 sid 32-37 Miljövärdering av byggnader - efterfrågad 
kunskap 
 
Byggforskning (1999) nr 2 sid 12-13 EcoEffect beräknar miljöpåverkan 
 
Byggforskning (1999) nr 6sid 11-12 EcoEffect-metoden: Miljövärdering i medvind 
 
Bygg- och teknik (1997) nr 4 sid 18-20 Miljövärdering av byggnader 
 
Bygg och teknik (1998) nr 4 sid 12-14 Miljöanpassning i tidiga skeden 
 
Bygg och teknik (1999) nr 4 sid 28-29 Ecoeffect – en metod att beräkna och diskutera 
miljöpåverkan från bebyggelse 
 
Bygg- och teknik (1999) nr 4 sid 21-23 Miljövärdering av byggnader – från teori till 
praktiskt verktyg 
 
Bygg- och Teknik (1999) nr 4 sid 12-14 Miljömål för byggsektorn 
 
Bygg- och teknik (1999) nr 4sid 25-27 Livscykelanalyser i byggsektorn 
 
Bygg- och teknik (2000) nr 4 sid 13-14 Miljöstyrning och miljövärdering – utveckling 
och samarbete 
 
Bygg- och teknik (2000) nr 4 sid 38-39 Byggsektorns miljömål 
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Bygg- och teknik (2001) nr 4 sid 29-32 Bruksskedet avgör byggnaders miljöpåverkan 
 
Bygg och teknik (2001) nr 4 sid 17-18 Miljöindikatorer för bygg- och 
fastighetssektorn 
 
Bygg- och teknik (2001) nr 4 sid 34-39 Fastighetsägarens miljöarbete 
 
Miljöforskning (2001) nr 5-6 december sid 43-45 Miljövärdering av bebyggelse 
 
Planera Bygga Bo (1998) nr 1 sid 15 Enkel metod för miljövärdering 
 
Husbyggaren (2003) nr 5 sid 22-24, 26-28 Byggsektorns miljöprogram 2003 färdigt 
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Energianalys AB (2002) Sundbypark Hus 1 och 2 Energiberäkningar 
 
Holmström 1, M. (2004) Förteckning över produkter/material med farliga ämnen i 
färdig byggnad 
 
Holmström 2, M. (2003) Varuinformationblad/Byggvarudeklarationer 
 
Holmström 3, M. (2004) Dokument Sundbypark Hus 1 och 2 Inbyggda produkter som 
är värderade – Avvecklas 
 
Holmström 4, M. (2004) Sammanställning av byggprodukter uppdelat på 
övergripande varugrupper: Sundbypark 1 & 2 
 
Levin, P. Rönnkvist, T. (2004) Uppföljning av miljöbelastning och ekonomi i 
Hammarby Sjöstad, Sickla Udde 
 
Lundin, A. Sundbypark hus 1 och 2 
 
Lundin, A. Leverantörsförteckning 
 
Miljöledningssystem Skanska Projektutveckling Sverige, Miljömål och handlingsplan 
för SFS 2002-03-14 
 
Miljöprogram Sundbypark hus 1 och 2 (2004) 
 
Projektplan Sundbypark Flygt-huset (2004) 
 
Ramprogram Sundbypark hus 1 och 2 (2004) 
 
Samrell, H (2004) Sundbypark Hus 1 och 2 Produktionskalkyl 
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Skanskas Avvecklingslista Sverige (2004) 
 
Skanskas Bevakningslista Sverige (2004) 
 
Skanskas Förbudslista Sverige (2004) 
 
Skanska Miljöloggbok, Arbetspärm 1 och 2 
 
Skanska Miljöloggbok (2004) Introduktion 
 
Skanska Miljöloggbok (2004) Miljöstyrning byggfas 
 
Skanska Miljöloggbok (2004) Miljöåtgärder Sundbypark hus 1 och 2 
 
Skanska P-net (2004) Produktinformation 

 
13.2.1 Produktinformation 

 
Building Product Declaration, Sweden Trade Kakel och Klinker AB 
 
Byggvarudeklaration Daloc AB, Daloc SM 30 Branddörr, Daloc SM 40 Säkerhetsdörr 
 
Byggvarudeklaration Ecophon AB, Glasullsbaserade tak- och väggabsorbenter, 
Connect T-bärverk 
 
Byggvarudeklaration Fasadglas Backlin AB, Planglas PVB-lamellglas 
 
Byggvarudeklaration Finnforest, KERTO 
 
Byggvarudeklaration Fundia Armering AB, Armeringsstålsprodukter 
 
Byggvarudeklaration, Furhoffs AB, Rostfri golv-brunn, grop, -ränna 
 
Byggvarudeklaration Gustavsberg rörsystem, VRS systemet 
 
Byggvarudeklaration Gypoc, Stålprofiler 
 
Byggvarudeklaration Knauf Danogips GmbH, Danogips Systemundertak 
 
Byggvarudeklaration Kvillfors träindustri AB, Byggnadssnickerier KT194, KT135 och 
KT191 
 
Byggvarudeklaration MDT Mark och dränerings Teknik AB, Isodränskiva 
 
Byggvarudeklaration Myresjökök, Kökssnickerier 
 
Byggvarudeklaration Optiroc AB, Färgat Murbruk Betongfasadsten, Tunnfogsbruk 
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Byggvarudeklaration Parafon, stenull, Undertaksskiva Parafon Bullerskiva 1379-11, 
Undertaksskiva Parafon Fjord Classic 881-21, Undertaksskiva Parafon Hygien 827-
21 
 
Bygvarudeklaration Paroc AB, Rockwool vägg och bjälklagsskiva 1303-00, Rockwool 
Byggisolering Stenull 
 
Byggvarudeklaration Plannja Byggplåt, Stål och aluminium 
 
Byggvarudeklaration Roxull AB, Flexi-Batts 
 
Byggvarudeklaration Sapa Byggsystem, Aluminiumprofiler SBF 1000, 2000, 3000, 
4000 och 5000 
 
Byggvarudeklaration Skanska, Fabriksbetong/färsk betongmassa 
 
Byggvarudeklaration Skanska Prefab AB, Håldäckselement, Innerväggselement, TT 
Kassetter, Sandwichelement, Pelare Balk, Betongtrappor, Plattor och marksten 
 
Byggvarudeklaration Stifab Farex AB, Luftdon GTHc, Ventilationsprodukter CVHb 
 
Byggvarudeklaration Superglass Insulation Ltd Scotland, Mineralull 
 
Byggvarudeklaration Svensk Leca AB, LECA lättklinker 
 
Byggvarudeklaration Tepro Byggmaterial AB, Glasal 
 
Byggvarudeklaration Viking Nordic AB, Böjar, T-rör, blindlock för rillade förband, 
K9, 7705, 7041, 7721-23, 723, 7706, Larmventiler för sprinkleranläggning, 
Rillkopplingar, Sprinklermunstycke modell M 
 
Byggvarudeklaration Yxhult AB, Ytong autoklaverad lättbetong 
 
Materiallista Landis & Stafea Division, SKD62, SKC62 
 
Miljödeklaration Assa AB, Cylinderbehör 3212, Cylindertillbehör 3210, Trycke Assa 
6696 
 
Miljövarudeklaration Besam, Slagdörrsöppnare Power Swing 
 
Miljövarudeklaration Brave System AB, Brandventilator BS 
 
Miljövarudeklaration Bygg och Beslag, Krok BB3940, Reservpappershållare 2229, 
Toalettarmstöd, Toalettpappershållare BB3410, Toalettborstställ, Tvålautomat, 
Tvålkorg 2180 
 
Miljödeklaration BYS VVS, Lödda värmeväxlare, Stativ-combiflex 
 
Miljövarudeklaration C W Lundberg Industri AB, Takskyddsprodukter 
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Miljövarudeklaration Europrofil, Stålprofiler och lättbalk 
 
Miljövarudeklaration Flex systemväggar AB, Flex systemväggar 
 
Miljödeklaration Gustafs, Panel System 
 
Miljövarudeklaration Icopal, Byggfolier Icopal Akvaden, Icopal Membrane 501  
 
Miljödeklaration KONE hissar AB, Monospace Linhiss 
 
Miljövarudeklaration LGG Inneklimat AB, Fläktluftkylare MEGA, Kassettluftkylare 
RTF1-xx 
 
Miljövarudeklaration Lindab AB, High Built Polyesterbelagd stålplåt, 
Takavvattningssystem Lindab Rainline 
 
Miljövarudeklaration Nexans IKO Sweden AB, ELQYB, ELQRB, EQLQ, RQQ, 
ICOSAFE 500, FXQJEXQJ, S05Z1, ELAQBY, EKFR 
 
Miljödeklaration Pipelife, Plaströrsystem av PE, PVC, PE och PP 
 
Miljövarudeklaration Stålprofil AB, Stålprofilsystem 
 
Miljövarudeklaration Tour & Andersson AB (2002) Injusteringsventil STS, STA, 
STAD, STADA, STAD-DR 
 
Miljödeklarationer Träindustrin i Norden SSC Skellefteå, Innerdörr 
 
Miljövarudeklaration Tepro Byggmaterial AB, Conmax 
 
Miljödeklaration Ventil och Instrument AB, VM 4321 Kulventil 
 
Miljödeklaration Ventim AB, VM Smutsfilter 
 
Miljödeklaration, VM 3920 Gummikompensator, VM 1125 Differenstryckmätarsats 
 
Miljödeklaration Winab vikväggar AB, Winab vik- och blockväggar 
 
Product Environmental Declaration Johnson Controls, Motor Actuator 
 
Product Environmental Declataion Produal Oy Duct Sensor Averaging, Frost Guard 
Sensor, Immersion sensor, Duct Sensor, Duct Room Humidity 
 
Produktinfo Veg Tech AB, Multicote 8, Xenodrän, Xeroflor Moss Sedum 
 
Produktöversikt om miljöpåverkan Jäkl Karvina, Rör för sprinkleranläggningar 
 
Safety Data Sheet BonaKemi AB, Carl´s 90 
 
Säkerhetsdatablad Alcro Färg, Protect Grund och Täck 
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Säkerhetsdatablad Beckers Färg, Golvakrylat, Scotte Grund, Scotte 3, Scotte 7, 
Beckofloor 
 
Säkerhetsdatablad Optiroc AB, ABS 148 Finavjämning, ABS 4200 Fin och Bygg, EXM 
731 Expanderande Fogbetong Tix, EXM 741 Expanderande Fogbetong Tix -10˚C, 
Lagningsmassa Fin, Vetonit Vägg 5-100 mm 
 
Säkerhetsdatablad Sika Sverige AB, Sikaaflex 15 LM 
 
Säkerhetsdatablad Tikkurila Coatings Oy, Härdare 0085600, TEMACOAT GPL-S 
MIO, TEMADUR 50 och 90 
 
Tekniskt datablad HensTherm, Novathem 4FR 
Varuinformation/Säkerhetsdatablad Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Binderlack, 
Pansarol Bexur Grund 
 
Varuinformationsblad Alcro Färg (2002) Milltex Halvamatt 20 
 
Varuinformation Deitermann, Cerinol F 6, Plastikol K 10, Plasticol KM Flex, 
Superflex D 1 
 
Varuinformationsblad Icopal AB, Icoflux primer, Icopal taklim 
 
Varuinformationsblad Jotun Sverige AB, Shopprimer EPS 
 
Varuinformationsblad Optiroc AB, ABS 402 DuroBase Extra, ABS 4000 Combi 
 
Varuinformation Rolf Dickman AB, Synko Flex Primer 
 
Varuinformationsblad Stuckatören AB, FSP Gipsputs 
 
Varuinformation Tremco AB, Tremco PL400, Dymonic 

 
13.2.2 Ritningar 

 
Elritning, kraft 
 
Ritning, avlopp i platta 
 
Ritning, balkonger fasad syd 
 
Ritning, belysning 
 
Ritning, brandlarm anläggning 
 
Ritning, fasadbeklädnader, horisontalsnitt 
 
Ritning, fasad mot norr, söder, väster och öster 
 
Ritning, fönster, trä/aluminium i terazzofasad 
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Ritning, fönster trä/aluminium, uppställning 
 
Ritning, färgsättningsplan 
 
Ritning, golvritning 
 
Ritning, innerdörrar av stål uppställning 
 
Ritning, innerdörrar uppställning 
 
Ritning, invändiga glaspartier 
 
Ritning, invändiga träglaspartier 
 
Ritning, kök plan 3 
 
Ritning, pentry A-H 
 
Ritning, platsbyggda innerväggar och innertak 
 
Ritning, röranläggning 
 
Ritning, situationsplan hus 1 och 2 
 
Ritning, takdetaljer 
 
Ritning, takplan 
 
Ritning, undertak 
 
Ritning, vattendamm vid entrén 
 
Ritning, VA-plan 
 
Ritning, vikvägg, plan, vy och detaljer 
 
Ritning, våtgrupp i röranläggning 
 
Ritning, ytsammanställning 
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Michael Keck, sirAdos-Baudaten/LEGEP-Bausoftware, 040701 
 
Christian Petersén, Furhoffs, 040701 
 
Per Slagbrand, Viking Nordic, 040702 
 
Dennis Ulincy, Johnson Controls, 040728 
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Johan Tammelin, ITT Flygt, 040804 
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Anders Lundin, Skanska, 040817, 040825 
 
Kent Johansson, Veg Tech AB, 040825 
 
Tommy Olofsson, Stea, 040812, 040826 
 
Claes Andreasson, alab Aluminiumsystem AB, 040827 
 
Kia Suld, Fredells, 040831 
 
Helena Röös, ITT Flygt, 040901 
 
Jörgen Johansson, Myresjökök, 040901 
 
Michael Rückertz, Tepro Byggmaterial AB, 040902 
 
Roger Andersson, Applikator Måleri AB, 040906 
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www.miljostyrningsradet.se 040527 
 
www.notisum.se 040527 
 
www.miljostatus.se 040531 
 
www.skanska.se 040601 
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www.greenbuilding.ca 040602 
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www.solna.se/upload/Dokumnet/MK/Faktablad_asbest.se 040701 
 
www.sll.se 040701 
 
www.naturvardsverket.se 040701 
 
www.hultsfred.se/Agenda21/karta/metaller.htm 040717 
 
www.studera.com/nytto/persys/element/cr.htm 040717 
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www.finnforest.com 040812 
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www.koskinen.fi 040902 
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www.smidesbyggarna.se 040908 
 
www.danogips.se 040908 
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Miljöbelastningsprofilen, dataprogram 
 
EcoEffect, dataprogram 
 
EcoEffect, arbetsblad nybyggnad 040929 
 
Inventering Sundbypark hus 1 och 2 inomhus, 040621 
 
Inventering Sundbypark hus 1 och 2 utomhus, 040830 
 
SVT, Rapport, 040809, 23.00 
 
Gustavsberg, Flödesdiagram ettgrepps sparblandare för dusch, Nordic 
 
Gustavsberg, Flödesdiagram diskbänksblandare, tvättställsblandare, Nordic 
 
Hallwag International Euromap 
 
Broschyr Apoteket och Statens Folkhälsoinstitut (2002) Apotekets råd för livet-
Inomhusmiljö och allergi 
 
Broschyr Miele Professional (2003) Diskmaskiner för professionellt bruk 
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Bilaga 1. Inventeringsdata Miljöbelastningsprofilen 
Byggnad Produktion Material 
 
Betong: Det användes 2 879 m³, 6 700 m² och 1,34 m³ färsk betongmassa till platta på mark 
samt 963 m³ och 6 429 m² till pågjutning på plan 2 (Samrell, 2004). Betong angiven i m² 
vilken användes till ytbehandling är utesluten, då erforderliga data saknades. Även betongen 
använd till platta på mark är utesluten, eftersom denna faller utanför den värderade delen. 
Detta ger att 963 m³ färsk betong har använts till den värderade delen. Betong har en densitet 
på 2 300 kg/m³, vilket ger 2 214 900 kg färsk betong (Miljöbelastningsprofilen, 
dataprogram). Merparten tillverkas i fabriker i Solna och Farsta medan vissa specialsorter och 
mindre leveranser tillverkas i Märsta och Bålsta (Graffman, 040809). Betongen antas i 
värderingen vara tillverkad i Solna. 
 
Det användes 5 000 kg Conmax fiberbetong som undergolv i korridorer i hus 2 (Skanska, P-
net). Denna antas i värderingen vara tillverkad i Västberga (www.tepro.se). 
 
Det användes 5 900 000 kg håldäckselement, 893 000 kg inneväggselement, 2 700 000 kg 
TT-Kassetter, 3 650 000 sandwichelement, 1 000 000 kg balk och pelare och 150 000 kg 
utrymmingstrappor, till den prefabricerade stommen (Holmström 2). Detta ger cirka 621,3 kg 
prefabelement/m² total BTA, vilket ger cirka 10 137 130,8 kg prefabelement i den värderade 
delen. Denna vikt utgörs till cirka 95 % av betong, vilket ger cirka 9 630 274,26 kg betong 
(Byggvarudeklaration Håldäckselement, Innerväggselement, TT Kassetter, Sandwichelement, 
Pelare Balk, Betongtrappor). Stomelement tillverkas i Strängnäs, fasader i Karlstad och 
trappor i Norberg (Karjer, 040816). Det finns även fabriker i Bollebygd och Öjebyn som i 
sällsynta fall levererar (Lind, 040812). Strängnäs antas som produktionsort i värderingen och 
transport sker med lastbil (Byggvarudeklaration, Håldäckselement, Innerväggselement, TT 
Kassetter, Sandwichelement, Pelare Balk, Betongtrappor). 
 
Till den platsgjutna stommen användes 2 874 m³ betong, vilket ger cirka 0,12 m³ betong/m² 
total BTA. Detta ger 1 965,92 m³ och 4 503 216 kg i den värderade delen (Holmström 2). 
Denna betongs ursprung antas i värderingen vara Strängnäs. 
 
Det användes vidare 768 m³ betong till fundament, vilket ger 1 766 400 kg betong (Samrell, 
2004). Denna är utesluten i värderingen, eftersom den inte tillhör den värderade delen. 
 
Totalt finns det cirka 16 353 390 kg betong i objektet som har transporterats cirka 83 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 1 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Sten: Det finns 553 m² natursten och 22 m² terazzoplattor i objektet (Samrell, 2004). 
Naturstenen utgörs av 12 mm finslipad Ölandssten, vilket innebär att det finns cirka 6,64 m³ 
natursten (Ritning, golvritning). Densiteten är 2 700 kg/m³, vilket ger cirka 17 928 kg 
natursten (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Terazzoplattorna är 30 mm tjocka, vilket 
ger 0,66 m³ terazzoplattor (Ritning, vattendamm vid entrén). För dessa användes vid 
beräkningarna densiteten för betong, vilket ger cirka 1 518 kg terazzoplattor. Naturstenen och 
Terazzoplattorna levereras från Hässleholm (Lundin, Leverantörsförteckning). Transporten 
antas i värderingen ske med lastbil. 
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Totalt finns det cirka 19 446 kg sten i objektet som har transporterats cirka 530 km med lastbil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Sand/grus/singel: Det finns 0,03 m singel som dräneringslager på cirka 2 150 m² av taket, 
vilket betyder att det finns cirka 64,5 m³ singel (Ritning, takdetaljer, Ritning, takplan). 
Densiteten är 1 700 kg/m³, vilket ger cirka 109 650 kg singel (Miljöbelastningsprofilen, 
dataprogram). Denna transporteras från Tullinge och antas i värderingen ske med bil 
(Ericson, 040803). 
 
Totalt finns det cirka 109 650 kg singel på objektet som har transporterats cirka 30 km med 
bil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Stål 85-100 % jungfrulig råvara: Dalocs branddörrar innehåller 84 % stål, Dalocs 
säkerhetsdörrar 88 % stål och Dalocs brandportar 85-90 % stål (Byggvarudeklaration, Daloc 
SM 30 Branddörr, Daloc SM 40 säkerhetsdörr, SG 66 Brandport). Det finns 32 branddörrar, 
12 säkerhetsdörrar och 5 brandportar i objektet (Skanska, P-net). De flesta dörrarna har 
måtten 2,1x1,0 m, varvid detta mått används så långt möjligt (Ritning, innerdörrar av stål 
uppställning). En branddörr (2,1x1 m) väger 75 kg, en säkerhetsdörr (2,1x1 m) 108 kg och en 
brandport (3x3 m) 390 kg (www.daloc.se). För branddörrarna ger detta 2 016 kg, 
säkerhetsdörrarna cirka 1 140,48 kg och brandportarna cirka 1 706,25 kg stål. Produkterna 
tillverkas i Töreboda och transporteras med bil (Byggvarudeklaration Daloc AB, Daloc SM 30 
Branddörr, Daloc SM 40 Säkerhetsdörr). 
 
Det finns 12 pentryenheter och 1 personalkök i objektet (Samrell, 2004). Pentryna är likartade 
och består av 5 väggskåp K1-6, 1 källsorteringsskåp AK3, 1 bänkskåp A14-6, 1 diskbänkskåp 
A61-10 A och 1 bänkskåp A40-6 (Ritning, pentry A-H). I personalköket finns 4 bänkskåp A14-
5, 2 bänkskåp A14-4, 4 bänkskåp A14-7, 1 källsorteringsskåp AK3, 1 lådfack AP11-5, 2 
bänkskåp A14-8, 2 diskbänkskåp A61-8A och 6 bänkskåp A14-6 (Ritning, kök plan 3). K1-6 
väger 18,2 kg, AK3: 17,5 kg, A14-6: 24,5 kg, A61-10 A: 29,3 kg, A40-6: 23,6 kg, A14-5: 24,5 
kg, A14-4: 22,1 kg, A14-7: 27,3 kg, AP11-5: 29 kg, A14-8: 27,3 kg, A61-8A: 27 kg, A14-6: 
24,5 kg (Johansson, J. 040901). Detta ger cirka 2 230,8 kg material i pentryn och cirka 553,5 
kg material i personalköket. Det finns 2,8 % stålplåt i materialet, vilket ger cirka 77,96 kg stål. 
Denna stålplåt har sitt ursprung i Österrike och transporteras med bil (Byggvarudeklaration, 
Kökssnickerier). 
 
Kone - Hiss MonoSpace innehåller 269,10 kg stål/hiss. Det finns tre hissar i objektet, vilket 
ger 807,3 kg stål. Alla komponenter i hissen transporteras från tillverkande enheter i 
exempelvis Österrike och Italien, med lastbil till logistikcentret i Hyvinge i Finland 
(Miljödeklaration, Monospace Linhiss, Holmström 2). 
 
Murning av en svängd vägg i ljusgården har skett med 300 mm Ytongsten som innehåller 5-
10 % armeringsstål (Skanska, P-net, Byggvarudeklaration, ytong, autoklaverad lättbetong). 
Denna vägg har en yta på cirka 303 m², vilket ger cirka 90,9 m³ ytongsten och cirka 6,82 m³ 
stål (Ritning, situationsplan hus 1 och 2). Stål har en densitet på 7 800 kg/m³, vilket ger cirka 
53 196 kg stål (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Ytongstenen är tillverkad i Kumla 
eller Dalby och har transporterats med bil. Produktionen antas i värderingen ske i Kumla 
(Byggvarudeklaration, ytong, autoklaverad lättbetong). 
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Toalettarmstöd av stål väger 4 kg/styck (Miljövarudeklaration, Toalettarmstöd). Det finns 
cirka 30 stycken i objektet, vilket ger cirka 120 kg stål (Inventering, 040621). 
 
Det användes 15 680 kg smide i väggar i laboratoriet (Samrell, 2004). Detta smide kommer 
från Bandhagen och det som är använt är Stena stål ss-en 210 (Holmström 2, 
www.smidesbyggarna.se). Det finns 820 kg smide från Järfälla i skärmtak vid entrén (Samrell, 
2004, Danielsson, 040823, www.eddings.se). Det användes 1 000 kg smide till 
ingjutningsgods från Tumba (Ahnelöv, 040823, www.smederna.se). Transporterna av smide 
antas i värderingen ske med bil. 
 
Det finns 832 m stålräcken i objektet, en rotationsgrind av stål på plan 1 i trapphall, en 
karuselldörr av stål på plan 1, 120 m stål i taklanternier och ett antal trappor av järn i objektet 
(Samrell, 2004). Siemens SKD62 och SKC62 innehåller 37 % respektive 47 % stål. King 
rillade rördelar är av segjärn och Luftdon CVHb är av stålplåt (Materiallista, SKD62, SKC62, 
Byggvarudeklaration, Rillkopplingar, Byggvarudeklaration, Ventilationsprodukter CVHb). 
Det finns 2,6 % 3,7 % respektive 2,4 % stål i fönster KT194, KT135, KT191 
(Byggvarudeklaration, KT194, KT135 och KT191). Det finns även stålprofilsystem bestående 
av stål SS 1312 i objektet (Skanska, P-net, Miljövarudeklaration, Stålprofilsystem). Detta stål 
är uteslutet ur värderingen eftersom erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 76 564 kg stål av 85-100 % jungfrulig råvara. Cirka 70 % har sitt 
ursprung i Kumla och cirka 20 % i Bandhagen, vilket ger ett transportavstånd på cirka 160 km 
med bil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 9 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Stål, skrotbaserat: Till den platsgjutna stommen användes 83 818 kg armeringsjärn, 3 464 
kg armeringsbyglar och 75 570 kg armeringsnät. Detta ger cirka 7,08 kg stål/m², total BTA, 
vilket ger cirka 115 517,28 kg armeringsstål i den värderade delen (Byggvarudeklaration, 
Håldäckselement, Innerväggselement, TT Kassetter, Sandwichelement, Pelare Balk, 
Betongtrappor). Till bjälklag hus 2 och gränd mellan hus 1 och 2 användes ytterligare 
380 000 kg stål (Holmström 2). Den prefabricerade stommen utgörs av 2-5 % armeringsjärn, 
vilket betyder att ytterligare cirka 354 799,58 kg armeringsstål har använts. Stålet använt i de 
prefabricerade elementen är Fundia armeringsstål som består av 100 % stålskrot från in- och 
utländska leverantörer (Lind, 040817, Bexer, 040805). Produktion av utgångsmaterial sker vid 
anläggning i Mo i Rana, Norge därefter sker vidareförädling i Halmstad, Upplands Väsby och 
Vännäs. Transport sker med båt, järnväg och lastbil (Byggvarudeklaration, 
Armeringsstålsprodukter). I värderingen väljs Mo i Rana som produktionsort och 
vidareförädling antas ske i Upplands Väsby. 70 % av transporterna antas vidare ske med 
järnväg och 30 % med lastbil. 
 
För armering av platta på mark, källarytterväggar, stödmur, pågjutning laboratoriegolv plan 2 
användes 190 740 kg rakstål, 11 745 kg standardnät, 291 421 kg specialnät och 80 871 kg ILF 
(inläggningsfärdigt). Detta är uteslutet ur värderingen eftersom det inte hör till den värderade 
delen. Armeringsstålet som användes till pågjutning av laboratoriegolvet tillhör den värderade 
delen, men är uteslutet eftersom svårigheter fanns att urskilja använd mängd där. 
 
Totalt finns det cirka 850 317 kg skrotbaserat stål i objektet som har transporterats cirka 300 
km med lastbil och 700 km med tåg (www.arctic-circle.no/kart.htm, 
http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
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Rostfritt stål: Det finns cirka 50 tvålautomater av rostfritt stål som väger 0,98 kg/styck i 
objektet. Detta ger cirka 49 kg rostfritt stål (Miljövarudeklaration, Tvålautomat, Inventering, 
040621). Det finns cirka 50 toalettborstställ av rostfritt stål som väger 0,22 kg/styck i objektet. 
Detta ger cirka 11 kg rostfritt stål (Miljövarudeklaration, Toalettborstställ, Inventering, 
040621). Kone - Hiss MonoSpace innehåller 30 kg rostfritt stål/hiss, vilket ger 90 kg rostfritt 
stål (Miljödeklaration, Monospace Linhiss). 
 
Furhoffs golvbrunn och ränna är av rostfritt stål (Byggvarudeklaration, Rostfri golvbrunn, 
grop, -ränna). Golvbrunnen väger cirka 2 kg och rännan cirka 20 kg/m (Petersén, 040701). I 
objektet finns 24 brunnar och 13,8 m ränna, vilket ger cirka 324 kg rostfritt stål (Ritning, 
avlopp i platta). Brunnarna och rännorna är belägna i den icke värderade delen och är därmed 
uteslutet ur värderingen (Ritning, avlopp i platta). En del av rören för spillvatten är av rostfritt 
stål. Siemens SKD62 och SKC62 innehåller 1,4 respektive 1,5 % rostfritt stål (SKD62, 
SKC62). Duct Sensor innehåller 94 g rostfritt stål/styck (Product Environmental Declaration, 
Duct Sensor). Köldbärare i VVS-systemet och en liten del av kallvattenledningarna i objektet 
är av rostfritt stål (Ritning, avlopp i platta). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen, då 
erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 150 kg rostfritt stål i objektet. Cirka 60 % har transporterats från 
Hyvinge, vilket ger cirka 400 km med båt och cirka 60 km med lastbil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Endast denna transport tas med i 
värderingen, då uppgifter om övrigt material saknades. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 
0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Koppar: Det finns cirka 25 665 kg koppar i objektet (6.2.5). Cirka 20 % kommer från 
Grimsås och cirka 20 % från Mo i Rana. Endast denna transport tas med i värderingen då 
uppgifter om övrigt material saknades. All transport antas i värderingen ske med lastbil. 
 
Totalt finns det cirka 25 665 kg koppar i objektet, som har transporterats cirka 710 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 3 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Aluminium Jungfrulig råvara: Till utvändiga fasadpartier och fönster användes 7 185 kg 
aluminium och till invändiga aluminiumpartier 322 kg aluminium (Andreasson, 040827). 
Detta är av typen Sapa Byggsystem SFB 1000, 2000, 3000, 4000 och 5000 och produktionen 
baseras till största delen på primäraluminium. Produktion sker i Vetlanda och transport med 
lastbil (Byggvarudeklaration Aluminiumprofiler SBF 1000, 2000, 3000, 4000 och 5000). 
Kone - Hiss MonoSpace innehåller 12,85 kg aluminium/hiss, vilket ger 38,55 kg 
(Miljödeklaration, Monospace Linhiss). 
 
Luftdon GTHc och GRLc innehåller 70 respektive 95 % aluminium. Siemens SKD62 och 
SKC62 innehåller 32 % respektive 29 % aluminium. Winab vikvägg innehåller en stomme av 
aluminiumprofiler (Byggvarudeklaration Luftdon GTHc, Materiallista, SKD62, SKC62, 
Miljödeklaration Winab vik- och blockväggar). Dessa produkter är uteslutna, då erforderliga 
data saknades. 
 
Totalt finns det 7 546 kg aluminium i objektet, som har transporterats cirka 350 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
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Aluminium återvunnen: Fönster KT194, KT135, KT191 innehåller 7,5 % 5,9 % 8,7 % 
respektive 4,2 % aluminium (Byggvarudeklaration, KT194, KT135 och KT191 KT195). Detta 
är uteslutet, eftersom erforderliga data saknades. 
 
Zink: Det finns cirka 1 725 kg zink i objektet (6.2.5). Cirka 40 % produceras i Grevie och 
transporteras till största delen med lastbil (Miljövarudeklaration, High Built Polyesterbelagd 
stålplåt). Cirka 50 % är från Luleå och transporteras med lastbil eller en kombination av 
lastbil och tåg (Byggvarudeklaration, Plannja Byggplåt stål och aluminium). 
 
Totalt finns det cirka 1 725 kg zink i objektet, som har transporterats cirka 750 km med lastbil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 3 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Gjutjärn: VM 6303 smutsfilter är av gjutjärn till 98 % (Miljödeklaration, VM Smutsfilter). 
Detta är uteslutet då erforderliga data saknades. 
 
Varmförzinkad stålplåt: Det användes 1 685 m² Plannja Panel 200 som systemväggar i 
laboratoriet (Skanska, P-net, Holmström 2). Panelen är en sandwichkonstruktion med två yttre 
skikt av profilerad stålplåt limmade på en isolerkärna. Den väger totalt 22,6 kg/m², vilket ger 
38 081 kg material. Av detta är 120 mm stenull med densiteten 110 kg/m³, vilket ger 22 242 
kg stenull och 15 839 kg stålplåt (www.plannja.se). Denna produkt har transporterats med 
lastbil, eller en kombination av lastbil och tåg från Luleå (Byggvarudeklaration, Plannja 
Byggplåt stål och aluminium). 
 
I innerväggar finns: 501 m stålreglar ER70, som väger 69 kg/100 m, vilket ger cirka 345,69 
kg. 801,6 m stålreglar SK70, som väger 57 kg/100 m, vilket ger cirka 456,91 kg. 597 m 
hattprofil S25, som väger cirka 57 kg/100 m, vilket ger cirka 340,29 kg. 821,8 m ergonomic 
profil EP95 som väger 0,7 kg/100 m, vilket ger cirka 5,75 kg. 350 m ergonomic regel ER95 
som väger 81 kg/100 m, vilket ger 283,5 kg i innerväggar (www.gyproc.se, Samrell, 2004). 
Dessa är av typen Gyproc stålprofiler, som består av varmförzinkad stålplåt till 85-100 %. 
Detta ger att det finns cirka 1 324,73 kg varmförzinkad stålplåt. Gyproc stålprofiler tillverkas 
i Anderslöv och transporteras med lastbil (Byggvarudeklaration, Stålprofiler Gyproc). 
 
I innerväggar finns: 244,5 m skena SK 70/55 som väger 65 kg/100 m, vilket ger cirka 158,93 
kg. 8 593,5 m stålreglar R70 som väger 65 kg/100 m, vilket ger cirka 5 585,78 kg. 4 848 m 
stålreglar SKEP 70/55 som väger 66 kg/100 m, vilket ger cirka 3 199,68 kg. 2 922 m RH70 
som väger 71 kg/100 m, vilket ger cirka 2 074,62 kg. 3 762 m ljudreglar SP70 som väger 
78 kg/100 m, vilket ger cirka 2 934,36 kg. 682 m SKEP 95/55 som väger 76 kg/100 m, vilket 
ger cirka 518,32 kg. 2 046 m ljudreglar SP95 som väger 88 kg/100 m, vilket ger cirka 
1 800,48 kg. 126 m skena 145 som väger 97 kg/100 m, vilket ger 122,22 kg. 378 m regel 145 
i som väger 97 kg/100 m, vilket ger 366,66 kg (Samrell, 2004, www.europrofil.se). 
Produkterna tillverkas i Nora och antas i värderingen transporteras med lastbil 
(Miljövarudeklaration, Europrofil stålprofiler och lättbalk). 
 
Det användes 2 500 m² High Built Polyesterbelagd stålplåt på objektet (Miljöloggbok, 
arbetspärm 1 och 2). Det finns olika kvaliteter av denna stålplåt men ett viktat medelvärde ger 
4,695 kg/m², vilket innebär att det finns cirka 11 737,5 kg i objektet (Carlstedt, 040824). 
Produkten tillverkas i Grevie och transporteras till största delen med lastbil 
(Miljövarudeklaration, High Built Polyesterbelagd stålplåt). 
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Det finns cirka 300 m hängränna och 250 m stuprör av typen Takavvattningssystem Lindab 
Rainline på objektet (Miljöloggbok, arbetspärm 1 och 2). Hängrännan har dimensionen 190 
mm och stuprören 120 mm (Norling, 040809). Hängrännans dimension på 190 mm ger cirka 
89,5 m² och stuprörens dimension på 120 mm ger cirka 94,25 m². Här används samma vikt 
som för High Built Polyesterbelagd stålplåt, vilket ger cirka 862,71 kg varmförzinkad 
stålplåt. Produkten tillverkas i Förslöv och transporteras till största del med lastbil 
(Miljövarudeklaration, Takavvattningssystem Lindab Rainline). 
 
Connect T-bärverk består av varmförzinkad tunnplåt till cirka 80 %. Flex systemväggar har en 
stålregelstomme av förzinkade stålplåtsprofiler (Byggvarudeklaration, Connect T-bärverk, 
Miljövarudeklaration, Flex systemväggar). Dessa produkter är uteslutna, eftersom 
erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 46 525 kg varmförzinkad stålplåt i objektet. Cirka 25 % är tillverkad i 
Grevie, cirka 35 % i Nora, cirka 35 % i Luleå vilket ger ett transportavstånd på cirka 620 km 
med lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Varmförzinkat stål: Det finns cirka 50 m takbryggor bestående av 95,5 % varmförzinkat stål 
på taket. Takbryggorna väger 5 kg/lm vilket ger 238,75 kg. Dessa tillverkas i Mora och 
transporteras i huvudsak med lastbil (Ritning, takplan, Miljövarudeklaration, 
Takskyddsprodukter). 
 
Kone - Hiss MonoSpace innehåller 749,5 kg zinköverdraget stål/hiss, vilket ger 2 248,5 kg 
(Miljödeklaration, Monospace Linhiss). 
 
Totalt finns det cirka 2 487 kg varmförzinkat stål i objektet, som har transporterats cirka 400 
km med båt och cirka 60 km med lastbil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Trä: Det finns 185 trädörrar i objektet (Samrell, 2004). Dörrarna består av bok, furu/gran och 
ek. Träets vikt i dörrarna är cirka 25-30 kg, vilket ger cirka 5 087,5 kg blandat trä. Dessa 
dörrar tillverkas i Skellefteå och transporteras med lastbil (Miljödeklarationer, Innerdörr). 
 
Det finns 1 320 m² trägolv i objektet (Holmström 2). Detta är av typen bokparkett mosaik 
engelskt mönster och har en tjocklek på cirka 8 mm, vilket innebär 10,56 m³ bok (Danielsson, 
040819). Det användes 2 870 m sockellist av måttet 12x57 mm och 252,6 m dörrfoder av bok. 
Det uppgavs inget mått för dörrfodret, varvid måttet 16x68 mm har antagits. Det finns även 
148 m omfattningar av bok med måttet 16x130 mm, i öppningar mot förrum och kopiering 
(Samrell, 2004). Detta ger cirka 1,96 m³ sockellist, cirka 0,27 m³ dörrfoder och cirka 0,31 m³ 
omfattningar. Torr bok har en densitet på 640-680 kg/m³, vilket ger att det totalt finns cirka 8 
646 kg bok (www.lovtrainstitutet.se). Detta trä har antagits vara från Fredells Trävaru AB. 
 
Det användes 180 m² 35 mm tjockt lärkträ på balkonger, vilket ger 6,3 m³ trä (Samrell, 2004). 
Det finns 90 m lärkträ med de ungefärliga måtten 30x160 mm i gradäng, vilket ger cirka 0,43 
m³ lärkträ (Samrell, 2004, Inventering, 040830). Det användes även 78 m räckeshandledare av 
måttet 35x95 mm till balkonger av lärk, vilket ger cirka 0,26 m³ lärkträ (Samrell, 2004, 
Ritning, balkonger fasad syd). Lärkträ har en densitet på 530-640 kg/m³, vilket ger att det 
totalt finns cirka 4 089,15 kg lärkträ (www.rappgo.se). Detta trä har antagits levererats av 
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Fredells Trävaru AB. All sågad lärk därifrån köps i Ryssland nära regionerna Bratsk och 
Krasnojarsk (Suld, 040831). Transporten har antagits ske med lastbil och båt. 
 
Det finns 301 m virke i undertak i arkaden av måttet 28x70 mm, vilket ger cirka 0,59 m³ 
virke. Detta har antagits vara furu (Samrell, 2004). Det användes FSC-märkt virke på 1 409 
m² i objektet (Holmström 2). Detta utgörs av reglar av gran eller furu med troligt regelavstånd 
CC 60 (Danielsson, 040823). Med måttet 45x95 mm antaget ger detta cirka 10 m³ furu. Det 
användes 360 m råspont av måttet 17x95 mm, 34 m virke av måttet 45x145 mm och 100 m 
virke av måttet 28x95 mm, till skärmtak vid entré. Detta ger cirka 0,87 m³ trä. Det användes 
350 m virke av måttet 45x145 mm, 174 m virke av måttet 45x95 mm och 84 m virke av 
måttet 45x45 mm, i uppstolpat yttertak, ljusgårdstak (Samrell, 2004). Detta ger cirka 3,19 m³ 
trä. Detta är gran eller furu (Danielsson, 040823). Det användes 1 208 m virke av måttet 
45x145 mm, 1 610 m virke av måttet 45x95 mm, 705 m virke med måttet 45x45 mm och 1 m 
virke av måttet 22x45 mm till uppstolpat trätak hus 2, vilket ger cirka 16,19 m³ trä. Det finns 
29,4 m 12x25 mm läkt och 166 m bastupanel Abachi i taket i bastun. Det finns vidare 333,2 m 
bastupanel Abachi och 58,8 m 12x25 mm och läkt på väggarna i bastun (Samrell, 2004). 
Apachipanel är 9 mm tjock och 69 mm bred (www.gapro.se). Detta ger 0,03 m³ läkt och 0,31 
m³ bastupanel, vilket ger 0,34 m³ trä. Allt detta trä har antagits vara furu. Furu har en densitet 
på 480-530 kg/m³, vilket totalt ger cirka 15 745,9 kg furu (www.rappgo.se). Träet i det 
uppstolpade trätaket är levererat av Fredells Trävaru AB, varvid det har antagits att även 
resterande furu är därifrån (Danielsson, 040825). Furu från Fredells Trävaru AB anskaffas av 
Koskitukki Oy, som producerar trä i södra Finland (Suld, 040831, www.koskinen.fi). 
Transporten antas i värderingen ske med lastbil och båt. 
 
Flex systemväggar har en träregelstomme. Det användes 150 lm virke på taklanternier. 
Fönster KT194 innehåller 29,8 % furu, KT135 32,2 % furu, KT191 31,2 % furu och KT195 
21,7 % furu (Miljövarudeklaration, Flex systemväggar, Holmström 2, Byggvarudeklaration, 
KT194, KT135, KT191, KT195). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen eftersom 
erforderliga data saknades. Det finns 105 m² träglaspartier runt ljusgård plan 7, 44 m² 
träglaspartier i svängda väggen och 10,2 m träglaspartier i den låga svängda väggen (Samrell, 
2004). Trädelarna utgörs av 8 mm bokfaner och massiva bitar av furu. Eftersom den största 
ytan är av glas, är detta trä uteslutet ur värderingen (Ritning, invändiga träglaspartier). 
 
Totalt finns det cirka 33 569 kg trä i objektet. Cirka 45 % är från södra Finland, cirka 15 % 
från Krasnojarsk i Ryssland och cirka 15 % från Skellefteå. Detta ger att transporten har skett 
cirka 400 km med båt och cirka 700 km med bil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % 
och materialets livslängd 50 år. 
 
Plywood: Det finns 3 581,6 m² KERTO plywood i yttertaket, 342 m² i taklanternier och 
905 m² i innerväggar (Samrell, 2004). För plywooden i innerväggarna finns krav att skivorna 
skall vara minst 12 mm tjocka (Ritning, platsbyggda innerväggar och innertak). Detta mått 
har antagits för all plywood, vilket ger cirka 57,94 m³. KERTO har en densitet på cirka 500 
kg/m³, vilket ger cirka 28 970 kg plywood (www.finnforest.com). Produkterna tillverkas i 
Lohja i Finland och transporteras med bil och båt (Byggvarudeklaration, KERTO). 
Totalt finns det cirka 28 970 kg plywood i objektet, som har transporterats cirka 400 km med 
båt och 50 km med lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel 
spill på arbetsplatsen är satt till 5 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Spånskivor: Kökssnickerierna i Myresjökök utgörs till 63,3 % av spånskivor till skåpstomme, 
18,7 % av spånskivor till luckor och 5 % av spånskivor till bänkskivor. Det finns 2 784,3 kg 
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material i köken, vilket ger cirka 2 422,34 kg spånskivor. Produkterna tillverkas i Älmhult och 
transporteras med bil (Byggvarudeklaration, Kökssnickerier). 
 
Det finns 185 trädörrar i objektet, som består av 9-17 kg spånskiva, vilket ger cirka 
2 405 kg spånskivor. Dessa dörrar tillverkas i Skellefteå och transporteras med lastbil 
(Samrell, 2004, Miljödeklarationer, Innerdörr). 
 
Winab vikvägg innehåller 12 mm spånskiva (Miljödeklaration, Winab vik- och blockväggar). 
Denna är belägen i hörsal i hus 2 våning 3 och har en area på cirka 10 m², vilket ger cirka 0,12 
m³ spånskiva (Skanska, P-net, Ritning, vikvägg, plan, vy och detaljer). Spånskivor har 
densiteten 500 kg/m³, vilket ger cirka 60 kg spånskiva (Miljöbelastningsprofilen, 
dataprogram). 
 
Totalt finns det cirka 4 887 kg spånskivor i objektet. Cirka 50 % är från Älmhult och cirka 50 
% från Skellefteå, vilket ger ett transportavstånd på cirka 636 km med bil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 5 % och materialets livslängd 25 år. 
 
Gips: Det finns 958 m² Gustafs Panel System som innehåller 81 % gips, i undertak vån 3-7 
och korridor runt ljusgård (Miljödeklaration, Panel System, Skanska, P-net, Holmström 2). 
Densiteten är 15,7 kg/m², vilket ger cirka 12 182,89 kg gips (www.gustafs.com). Panelerna 
tillverkas i Gustafs och transporteras med bil och båt (Miljödeklaration, Panelsystem). 
 
Det användes 20 902 m² Gyproc Gipsskivor GNE 13 till innerväggarna i objektet (Samrell, 
2004, Holmström 2). En gipsskiva väger cirka 9 kg/m², vilket ger cirka 188 118 kg gipsskivor 
(www.gyproc.se). Skivorna tillverkas i Bålsta och transporteras med lastbil och båt 
(Miljövarudeklaration, Gyproc Gipsskivor). 
 
Det användes 606 m² Danogips Systemundertak i vissa mötesrum i hus 2. En danogipsskiva 
väger cirka 9 kg/m², vilket ger cirka 5 454 kg gipsskivor. Det användes 598 m² gipsskivor av 
typen Danogips Markant i trapphuset, vilket ger cirka 5 382 kg gips (Holmström 2, 
www.danogips.se). Det användes 96 m² gipsskivor till taklanteriner och 256 m² fast gipstak i 
entré, plan 2b och WC/städ (Holmström 2, Samrell, 2004). Dessa har antagits vara av typen 
Danogips, vilket ger cirka 3 168 kg gips. Danogips produceras i Hobro i Danmark och 
transporteras med lastbil (Byggvarudeklaration, Danogips Systemundertak). 
 
Totalt finns det cirka 214 305 kg gips i objektet, som har transporterats cirka 30 km med 
lastbil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 5 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Puts och murbruk: Den svängda väggen av ytongsten är putsad på bägge sidor med 1 cm 
vardera, vilket ger cirka 606 m² putsad yta och cirka 12,12 m³ puts (Ritning, platsbyggda 
innerväggar och innertak, Ritning, situationsplan hus 1 och 2). Gipsputs har en densitet på 
890 kg/m³, vilket ger cirka 10 786,8 kg puts (www.gypsum 040830). Putset är från Rosersberg 
och antas i värderingen transporteras med lastbil (Varuinformationsblad, FSP Gipsputs). 
 
Det användes 17 000 kg Färgat Murbruk B till innerväggar i laboratoriet. Det användes vidare 
2 000 kg Optiroc tunnfogsbruk till den svängda väggen (Skanska, P-net). Dessa tillverkas i 
Göteborg, Motala, Sala och Sollentuna och transporteras med lastbil (Byggvarudeklaration, 
Färgat Murbruk Betongfasadsten, Tunnfogsbruk). Tillverkningsort för de i objektet använda 
bruken, antas i värderingen vara Sollentuna. 
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Det användes 100 ton Gulltex Murbruk B i garage, samt vid anläggningsskifte vid den 
svängda väggen på varje plan. Detta är uteslutet ur värderingen, då det mesta finns i den inte 
värderade delen och svårigheter fanns att utreda hur mycket som fanns i den värderade delen. 
Det användes Bruk Keraflex och Kerabond till stengolv hus 2 vån 1 och 2. Vidare användes 
cement som bruk för natursten (Skanska, P-net). Eftersom erforderliga data saknades är dessa 
produkter uteslutna ur värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 29 787 kg puts och murbruk i objektet. Cirka 50 % av materialet är från 
Rosersberg och cirka 50 % från Sollentuna, vilket ger ett transportavstånd på cirka 20 km med 
lastbil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 3 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Glasull: Det användes 9 374 m² Ecophon glasullsbaserade tak- och väggabsorbenter som 
undertak i objektet (Holmström 2). Produkten innehåller glasull till 65-85 % och en skiva 
väger cirka 5 kg/m². Detta ger cirka 35 152,5 kg glasull. Tillverkning sker i Hyllinge och 
transporteras med bil. (Byggvarudeklaration, Glasullsbaserade tak- och väggabsorbenter, 
www.ecophon.se) 
 
Det användes 4 000 lm drevningsremsa 589 av glasull vid ytterdörrar och fönster. 
(Holmström 2) Drevningsremsan är 80 mm bred och 22 mm tjock, vilket ger 7,04 m³ 
drevningsremsa (www.paroc.se). Denna produkt har en densitet på 24 kg/m³, vilket ger 
168,96 kg glasull (Byggvarudeklaration, Mineralull). Produkten tillverkas i Stirling i 
Skottland och transporteras till 90 % med båt och 10 % med bil. 
 
Winab vikvägg innehåller glasull (Miljödeklaration, Winab vik och blockväggar). Eftersom 
erforderliga data saknades är det uteslutet ur värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 35 321 kg glasull i objektet, som har transporterats cirka 575 km med bil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 3 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Stenull: Det finns cirka 2 650 m² Parafon Hygien 827-21 i spolrummet i laboratorietaket och 
cirka 50 m² Parafon Fjord Classic 881-21 i resterande laboratorietaket (Danielsson, 040803, 
Ritning, undertak). Densiteten är 1,5 – 3,5 kg/m2, vilket ger cirka 6 759 kg stenull. Det 
användes 92 m² Parafon Bullerskiva 1379-11 i utställningsrummet i hus 2. Densiteten är 2,5 – 
4,5 kg/m², vilket ger cirka 322 kg stenull. Dessa produkter tillverkas i Skövde och 
transporteras med bil (Skanska, P-net, Byggvarudeklaration, Undertaksskiva Parafon Hygien 
827-21, Undertaksskiva Parafon Fjord Classic 881-21, Undertaksskiva Parafon Bullerskiva 
1379-11). 
 
I laboratorietaket finns det 2 935 m² Paroc stenull i form av 30 mm RW 132-00 skivor. 
Densiteten är cirka 80 kg/m³, vilket ger cirka 7 044 kg stenull. Det finns vidare 2 935 m² 
Paroc stenull i form av 20 mm mineralullsboard RW 1341-00. Densiteten är cirka 180 kg/m³, 
vilket ger cirka 10 566 kg stenull. Det finns 2 935 m² Paroc mineralull RW 152-00 100 mm + 
100 mm. Densiteten är 105 kg/m³, vilket ger 61 635 kg stenull. Det finns 1 645 m² Paroc 
stenull i form av lösull 400 mm i uppstolpat trätak. Densiteten är cirka 45 kg/m³, vilket ger 
cirka 29 610 kg lösull. Det finns även 200 mm lösull och 95 mm lösull, på vardera 170 m² i 
det uppstolpade trätaket, vilket ger cirka 2 256,75 kg (Holmström 2, www.paroc.se). Det 
användes 1 995 m² 45 mm, 70 m² 95 mm och 444,9 m² 70 mm Paroc Vägg och bjälklagsskiva 
1303-00, som isolering i innerväggar (Samrell, 2004, Skanska, P-net). Densiteten är 28 kg/m³, 
vilket ger cirka 3 571,9 kg (www.paroc.se, Byggvarudeklaration, Rockwool vägg och 
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bjälklagsskiva 1303-00). Det användes 72 m² mineralull i taklanternier, 362 m² mineralull i 
fasaden och 38,96 m³ mineralull i arkaden (Holmström 2). Det framgår ej vad för sorts 
mineralull detta gäller, varvid det har antagits gälla Paroc Vägg och bjälklagskivor 1303-00, 
med en tjocklek på 45 mm Detta ger 595,93 kg stenull. Dessa produkter tillverkas i Skövde, 
Hällekis och Hässleholm och levereras med lastbil (Byggvarudeklarationer, Rockwool 
Byggisolering Stenull). Här har antagits att all produktion sker i Skövde. 
 
Det användes 1 685 m² 120 mm stenull till Plannja systemvägg i laboratoriet (Holmström 2). 
Densiteten är 110 kg/m³, vilket ger 22 242 kg stenull (www.plannja.se). Flexi-Batts 
stenullskivor användes som isolering i Flex systemväggar i mötesrum på vån 3-7 (Skanska, P-
net). Det finns 772 m² systemväggar i objektet (Samrell, 2004). Detta antas gälla Flex 
systemväggar med en isoleringstjocklek på 45 mm, vilket ger 34,74 m³. Densiteten är 30 kg 
m³, vilket ger 1 042,2 kg stenull (www.roxull.se). Isoleringen tillverkas i Larvik, Trondheim 
och Moss i Norge och transporteras till 95 % med bil och 5 % med båt. All produktion antas 
ske i Trondheim (Byggvarudeklaration, Flexi-Batts). 
 
Prefabelementen utgörs av 1-2 % isolering, vilket ger cirka 152 056,96 kg isolering 
(Byggvarudeklaration, Håldäckselement, Innerväggselement, TT Kassetter, Sandwichelement, 
Pelare Balk, Betongtrappor). Det användes ytterligare 960 m³ isolering i de prefabricerade 
elementen (Holmström 2). Detta ger cirka 0,04 m³ isolering/m² totalt BTA och cirka 
652,64 m³/isolering m² värderad yta. Isoleringen i prefabelementen är antingen Rockwool 
stenull med densiteten 90-120 kg/m³, eller Cellplast EPS från Thermisol (Lind, 040817). 
Antaget att det är stenull som använts i elementen, ger 68 527,2 kg stenull. 
 
Brandskiva 337 användes till brandteknisk isolering i hela huset. Paroc mineralull användes 
till isolering av vattenledningar (Skanska, P-net). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen, 
då erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 366 229 kg stenull i objektet, som har transporterats cirka 335 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Lättbetongblock: Det finns 90,9 m³ ytongsten i objektet, vilket ger cirka 84,08 m³ lättbetong. 
Densiteten är 450 kg/m³, vilket ger cirka 37 836 kg lättbetong (Miljöbelastningsprofilen, 
dataprogram). Denna antas i värderingen vara tillverkad i Kumla. 
 
Totalt finns det cirka 37 836 kg lättbetong i objektet, som har transporterats cirka 200 km med 
bil (Svenska bokförlaget, 1965). Andel spill på arbetsplatsen är satt till 6 % och materialets 
livslängd 50 år. 
 
Tegel: Innerväggar i garage består av 66 000 tegelstenar (Skanska, P-net). Dessa ligger i den 
icke värderade delen och är därmed uteslutet ur värderingen. 
 
PP/PE: Det finns cirka 5 250 m² Icopal Akvaden på yttertaket. Detta består av cirka 97 % PE 
och väger cirka 190 g/m², vilket ger cirka 967,58 kg PE. Produktion sker i Skårer i Norge och 
transporteras med bil via lager i Malmö (Miljövarudeklaration, Byggfolier Icopal Akvaden, 
Ritning, takplan). PE används som mantel på 82 537 m kabel (Olofsson, 040812). Den största 
delen kabel utgörs av EQLQ kabel, med ytterdiametern 9,5-13 mm och manteltjockleken 
cirka 1 mm (www.nexans.se). Detta ger en ungefärlig PE mängd på 2 593 000 cm³. PE har en 
densitet mellan 0,91-0,97 g/cm³, vilket ger cirka 2 437,42 kg PE (www.formel.dk). Produktion 

113



Livscykelbaserad miljövärdering av en ny kontorsbyggnad 
 

sker i Grimsås (www.nexans.se). Det användes 3 200 m² Xenodrän fiberduk av PP som 
dräneringsmatta under den gröna takytan. Denna väger 0,42 kg/m² vilket ger 1 344 kg PP. 
Produkten tillverkas i Fagerås och transporteras därifrån med bil (Produktinfo, Xenodrän). 
Det användes 3,6 % PE och PP i Myresjökök. Det finns cirka 2 784,3 kg material i köken 
vilket ger 100,23 kg PE och PP. Denna produkt är tillverkad i Älmhult och transporteras med 
bil (Byggvarudeklaration, Kökssnickerier). 
 
En del av rören för spillvatten är av PP (Ritning, avlopp i platta). Dessa är uteslutna ur 
värderingen, eftersom de tillhör den icke värderade delen. 
 
Totalt finns det cirka 4 849 kg PE och PP i objektet. Cirka 50 % är från Grimsås och cirka 30 
% från Fagerås, vilket ger ett transportavstånd på cirka 400 km med lastbil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 1 % och materialets livslängd 50 år. 
 
PS: Det användes 62 m³ Sundolitt cellplast i södra, västra och norra källarväggar samt till 
fyllning i provisoriska öppningar östra delen. Det användes även 1 645 m³ Sundolitt 
expanderad cellplast i terrasser, gränder och källarväggar (Holmström, 2). Sundolitt cellplast 
tillverkas i fyra olika densiteter: 15, 20, 30 och 40 kg/m³ vilket ger cirka 44 382 kg cellplast 
(www.sundolitt.se). Det användes 30,50 m² Isodrän 100 skiva i objektet (Samrell, 2004). 
Isodränskivan innehåller 71 % styrencellplast och har en densitet på 19-55 kg/m³, vilket ger 
cirka 82 kg styrencellplast (Byggvarudeklaration, Isodränskiva, www.isodran.com). Det 
användes 137 m² Ecoprim cellplast till platta på mark (Samrell, 2004). Denna cellplast finns i 
tjocklek 30-100 mm och med varierande densitet från 32-42 kg/m³ (www.paroc.se). Detta ger 
cirka 8,9 m³ och 329 kg cellplast. Denna PS är utesluten ur värderingen, eftersom materialet 
till största delen finns i den icke värderade delen. 
 
PVC: Det finns cirka 271 kg PVC i objektet (6.2.5). Denna PVC finns främst i produkten 
Kone - Hiss MonoSpace. 
 
Totalt finns det cirka 271 kg PVC i objektet, som har transporterats cirka 400 km med båt och 
cirka 60 km med bil. (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm) Andel spill 
på arbetsplatsen är satt till 1 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Porslin och kakel: Det finns 775 m² kakel i WC och omklädningsrum och 70 m² kakel i 
pentryn (Samrell, 2004). Kaklet har antagits vara 5 mm tjockt och väger därmed 10,6 kg/m². 
Detta ger 8 957 kg kakel 
(http://www.cchoganas.se/uploaded/document/2002/6/12/Harmony.pdf). Det finns även 430 
m² klinker i objektet. (Samrell, 2004) Detta har antagits ha en tjocklek på 12 mm och väger 
därmed cirka 22 kg/m². Detta ger 9 460 kg klinkers 
(http://www.cchoganas.se/uploaded/document/2002/6/12/Hoganas.pdf). En del av 
produkterna tillverkas i Sassuolo och Fiorano i Italien och transporteras med bil. En annan del 
tillverkas i Canakkale i Turkiet och transporteras med bil, båt och tåg (Building Product 
Declaration Sweden Trade Kakel och Klinker AB). I värderingen antas att det mesta av 
materialet produceras i Saussolo och transporteras med bil. 
 
Det finns 57 Ido-handfat i objektet. Av dessa har 40 måtten 500x360 mm och 17 måtten 
600x485 mm (Ritning, våtgrupp i röranläggning). Ett handfat med måtten 500x385 mm väger 
cirka 11 kg/styck och ett med måtten 600x500 mm cirka 14,5 kg/styck. Det finns även 51 
vägghängda Ido-toaletter, som bygger 62,5 cm ut från väggen i objektet. En WC med det 
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måttet väger cirka 25 kg. Detta ger totalt cirka 1 961,5 kg porslin (Inventering, 040621, 
www.gustavsberg.se). 
Totalt finns det cirka 20 379 kg porslin och kakel i objektet, som har transporterats cirka 
2 000 km med bil (Hallwag International Euromap). Andel spill på arbetsplatsen är satt till 
2 % och materialets livslängd 25 år. 
 
Lösningsmedelsburen färg: Beckofloor användes till dammbindning (Skanska, P-net). För 
dammbindning användes 997,42 l färg (Samrell, 2004). Beckofloor har en densitet på cirka 
1 100 kg/m³, vilket ger cirka 1 097,16 kg färg (Säkerhetsdatablad Beckofloor). Färgen antas i 
värderingen vara tillverkad i Liljeholmen och transporteras med bil. 
 
Pansarol Bexur Grund användes som grundfärg på stålplåt. Protect Grund och Täck användes 
på VVS-rörledningar. TEMADUR 50 och 90 användes på skärmtak vid entrén och vissa 
fasader och balkonger, TEMACOAT GPL-S MIO användes som färg till utvändigt smide och 
Shopprimer EPS användes för ytbehandling av stål i laboratorieväggar (Skanska, P-net). Då 
erforderliga data för dessa saknades, är de uteslutna ur värderingen. 
 
Totalt användes cirka 1 097 kg lösningsmedelsburen färg, som har transporterats cirka 20 km 
med bil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 5 % och materialets livslängd 15 år. 
 
Vattenburen färg: Det användes 1 200 kg Novatherm brandskyddsfärg i objektet 
(Andersson, R. 040906). Denna tillverkas i Trelleborg och transporteras med lastbil (Tekniskt 
datablad, Novathem 4FR). 
 
Beckers golvakrylat användes till golv på våning 8, vilket är 255 m² BTA (Skanska, P-net, 
Ritning, ytsammanställning). 1 liter färg räcker till cirka 7-8 m² beroende på underlag och 
densiteten är 1 200 kg/m³ (Beckers kundtjänst, 040907, Säkerhetsdatablad, Golvakrylat). 
Detta ger att det har använts cirka 0,03 m³ färg, vilket motsvarar cirka 36 kg färg. 
 
Scotte Grund, Scotte 3 och Scotte 7 användes till innerväggar på våning 1-8 (Skanska, P-net). 
De målade innerväggarna i den värderade delen har en area på cirka 15 100 m². Detta ger att 
cirka 2,01 m³ färg användes. Produktens densitet är 1 300 kg/m³ vilket ger cirka 2 613 kg färg 
(Säkerhetsdatablad, Scotte Grund, Scotte 3, Scotte 7). 
 
Webetonex användes på puts och betongytor. Sockelfärg användes som bättringsfärg för 
socklar. Snickerifinish 40 och 70 användes till metallpartier. Silikatfärg och silikatbinder 
användes på stål (Skanska, P-net). Milltex halvmatt, Flügger väggfärg och Alcro Stugfärg är 
ytterligare vattenburna färger använda i objektet. Då erforderliga data om dessa saknades, är 
de uteslutna ur värderingen. 
Totalt finns det cirka 3 849 kg vattenburen färg i objektet. Cirka 70 % av färgen har sitt 
ursprung i Liljeholmen och cirka 30 % av färgen har sitt ursprung i Trelleborg, vilket ger ett 
transportavstånd på cirka 200 km 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 5 % och materialets livslängd 15 år. 
 
EPDM-gummi: Det finns cirka 1 324,73 kg Gyproc stålprofiler innehållande 0-15 % EPDM-
gummi, som tätningslister för ljud och luft i objektet. Detta ger cirka 99,35 kg EPDM-gummi. 
Produktion sker i Anderslöv och transport med lastbil (Byggvarudeklaration, Stålprofiler 
Gyproc). 
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Europrofil stålprofiler och lättbalk innehåller okänd mängd EPDM-gummi. Luftdon CVHb 
innehåller 1 % EPDM-gummi. Flex systemväggar har ljudtätningsliter av EPDM-gummi. 
Innerdörrar har lister av EPDM-gummi och glas i träglaspartier monteras med fogband av 
EPDM-gummi (Miljövarudeklaration, Europrofil stålprofiler och lättbalk, 
Bygvarudeklaration Ventilationsprodukter CVHb, Miljövarudeklaration, Flex systemväggar, 
Ritning, invändiga glaspartier). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen, då erforderliga 
data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 99 kg EPDM-gummi i objektet, som har transporterats cirka 625 km 
med lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Asfalt: Det användes 20 236 kg Icopal Takelaster Broisolering som innehåller 65-75 % asfalt 
till tätskikt yttertak, vilket ger 14 165,2 kg asfalt. Det användes vidare 438 kg Asfaltmattor 
som innehåller 55-65 % asfalt på yttertak och terrasser, vilket ger 262,8 kg asfalt. Dessa 
produkter tillverkas i Malmö och transporteras med bil (Miljövarudeklaration, Icopal 
Membrane 501, Skanska, P-net). 
 
Totalt finns det cirka 14 428 kg asfalt på objektet, som har transporterats cirka 604 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Gödsel, konstkväve: Mulicote 8 är konstgödsel som används på den gröna takytan som utgör 
3 200 m² (Johansson, K. 040825). En tjocklek på 10 mm av gödslet har antagits, vilket ger 32 
m³ gödsel. Volymvikten är 1,1 kg/liter, vilket ger 35 200 kg gödsel. Tillverkning sker i 
Vislanda och transporteras med bil (Produktinfo, Multicote 8). 
 
Totalt finns det cirka 35 200 kg konstgödsel på objektet, som har transporterats cirka 420 km 
med bil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och livslängden på materialet är satt till 50 år. 
 
Växtmaterial: Det finns 3 120 m² Xeroflor Moss Sedummatta på objektet (Skanska, P-net). 
Detta är takvegetation bestående av torktåliga lågväxande växter, som väger 25-40 kg/m² 
beroende på fuktighet, vilket ger cirka 101 400 kg sedummatta. Produkten tillverkas i 
Ljungby och transporteras med lastbil (Produktinfo, Xeroflor Moss Sedum). 
 
Totalt finns det cirka 101 400 kg växtmaterial på objektet, som har transporterats 446 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 0 % och materialets livslängd 50 år. 
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Bilaga 2. Inventeringsdata Miljöbelastningsprofilen Område 
Produktion Material/Materialtransporter 
 
Betong: Det finns 4,2 lpm betongmur på området. Denna är cirka 0,15 m bred och 0,6 m hög, 
vilket ger cirka 0,38 m³ betong. Det finns även 42 lpm betongmur med bredden 0,15 m och en 
varierande höjd mellan cirka 0,1-1 m, vilket ger cirka 3,47 m³ betong. Det användes 
ytterligare 210 lpm betong till en trappa, vilken består av trappsteg av storleken 0,34x0,14 m. 
Detta ger cirka 10 m³ betong (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2, Inventering, 040830). Totalt 
finns det cirka 31 855 kg betong (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Dessa betongvaror 
antas i värderingen levereras från Solna. 
 
Det användes 350 m Gustavsberg Rörsystem innehållande 11,8 % betong på området 
(Holmström 2, Byggvarudeklaration, VRS systemet). Detta system har en varierande 
dimension från 100, 150, 200 och 500 mm och de olika dimensionerna har vikter 
motsvarande: 19,6 kg/m, 29,5 kg/m, 39,9 kg/m och 136,2 kg/m (Lundin, 040817, 
http://www.gustavsberg-ror.se/files/vrsse.pdf). Detta ger cirka 19 705 kg rör och cirka 
2 325,19 kg betong. Rören produceras i Österrike och transporteras till 85 % med tåg 
(Byggvarudeklaration, VRS systemet). 
 
Det finns cirka 7 nedstigningsbrunnar dim, 1 000 mm av betong på området (Ritning, VA-
plan). En sådan består av en bottendel som väger mellan 1 200-2 800 kg beroende på sort, en 
mellandel som väger mellan 230-930 kg beroende på höjd, en kona som väger 575 kg, ett 
däck som väger 300 kg och en passdel som väger mellan 11-38 kg (www.prefab.skanska.se). 
Detta ger cirka 24 356,5 kg betong, vilket i värderingen antas tillverkas i Strängnäs. 
 
Det användes även oarmerade rör av betong på området, men då erforderliga data saknades är 
det uteslutet ur värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 58 537 kg betong på området. Cirka 50 % är från Solna och cirka 40 % 
från Strängnäs, vilket ger ett transportavstånd på cirka 42 km med lastbil. Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Sten, natur: Det användes 150 m granitblock med de ungefärliga måtten b=0,25 m och 
h=0,1 m, vilket ger cirka 3,75 m³ granit. Det användes 84 lpm granit till en trappa, med 
trappstegsmåtten b=0,34 m och h=0,14 m, vilket ger cirka 4 m³ granit. Det användes 10 lpm 
granitmur på området, med de ungefärliga måtten b=0,2 m och h=0,9 m. Detta ger cirka 
1,8 m³ granit (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2, Inventering, 040830). Densiteten är 
2 700 kg/m³, vilket ger cirka 25 785 kg granit (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). 
 
Granit görs på många ställen i världen. Det finns tillverkning i Sverige, men det stora landet i 
Europa är Portugal. Detta är dock på nedgående och de stora producentländerna är idag Kina 
och Indien. Vid sådana avstånd skickas stenen med båt och inom Sverige med järnväg och 
lastbil (Gustavsson, 040810). Graniten på området har antagits härstamma från Portugal. Då 
det inte framgår var i Portugal produktionen sker, har detta antagits ske i Lissabon. Det har 
vidare antagits att all transport har skett med järnväg. 
 
Totalt finns det cirka 25 785 kg granit på området, som har transporterats cirka 2 990 km med 
tåg (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen 
är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
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Gatsten: Det användes 650 lpm kant och gatsten av granit på området. Ytterligare 333 lpm 
kant och gatsten skulle vara av betong men är utbytt till granit (Lundin, Sundbypark hus 1 och 
2, Lundin 040825). En kantsten har de ungefärliga måtten av b=10 cm och h=12 cm, vilket 
ger cirka 11,8 m³ (Inventering, 040830). Natursten har en densitet på 2 700 kg/m³, vilket ger 
cirka 31 860 kg granit (Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Det användes vidare 
2 397 m², 434 lpm 420x420x70 mm, och 185 lpm 420x210x70 mm munksten på området 
(Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). Detta ger att det totalt finns 2 490 m² munksten på 
området. Munksten av de använda storlekarna har en densitet på 161 kg/m², vilket ger 400 
890 kg munksten (www.skanskaprefabmark.se). Denna antas i värderingen vara tillverkad i 
Strängnäs och transporteras med bil. 
 
Totalt finns det cirka 432 750 kg gatsten på området, som har transporterats cirka 83 km med 
lastbil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Sand, grus, singel: Det finns ett 205 m² 0,5 cm tjockt singellager på området, vilket ger cirka 
1,03 m³ singel (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2, Inventering, 040830). Singel har en densitet 
på 1 700 kg/m³, vilket ger cirka 1 751 kg singel. Denna tillverkas i Tullinge och transport har 
antagits ske med bil (Ericson, 040803). Det finns även en 3 411 m² stor stenmjölsyta på 
området (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). En lagertjocklek på 0,5 cm har antagits, vilket ger 
cirka 17,06 m³. Stenmjöl har en densitet på cirka 1 500 kg/m³, vilket ger cirka 8 530 kg 
stenmjöl. Den produceras i Riksten, Bålsta, Bro, Löten, Solvalla, Enhörna eller Malmby 
(http://www.jehander.se/Prislistanr31.doc). Produktionsort har antagits till Solvalla och 
transport sker med lastbil. 
 
Totalt finns det cirka 10 281 kg sand, grus och singel på området. Cirka 20 % är från Tullinge 
och cirka 80 % från Solvalla, vilket ger ett transportavstånd på cirka 10 km med lastbil. Andel 
spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Jord: Det finns en 290 m² stor planteringsyta med jord på området (Lundin, Sundbypark hus 
1 och 2). Planteringsytor bör tillföras minst 30 cm jord, med en volymvikt på cirka 1 200 
kg/m³ (www.jehander.se, 040820). Detta ger 87 m³ och 104 400 kg jord. Planteringsjord 
produceras i Riksten, Bålsta, Solvalla, Enhörna och Malmby 
(http://www.jehander.se/Prislistanr31.doc). Produktionsort antas i värderingen vara Solvalla 
och transport sker med lastbil. 
 
Totalt finns det cirka 104 400 kg jord på området, som har transporterats cirka 3 km med 
lastbil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Stål skrotbaserat: Det finns cirka 19 705 kg Gustavsberg Rörsystem innehållande 87,9 % 
segjärn på området. Detta ger cirka 17 320,7 kg segjärn. 80-93 % av råvarorna härrör från 
återvunnet stålskrot och gjutjärnskrot. Rören produceras i Österrike och transporteras till 85 % 
med tåg (Byggvarudeklaration, VRS systemet). Då det inte framgår var i Österrike rören 
produceras har detta antagits ske i Wien. Det finns 697,60 kg smide i bro av lärk, 2 681,40 kg 
smide i gradängsteg av lärk och 566,80 kg smide i brygga av lärk (Samrell, 2004). 
 
Det finns 54 m järnräcke vid murarna på området (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). Detta är 
uteslutet, eftersom erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 21 267 kg stål på området, som har transporterats cirka 1 100 km med 
tåg och cirka 190 km med lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). 
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Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Trä: Det användes 1 153 m 45x195 mm och 352 m 75x125 mm lärkträ till bro, grandängsteg 
och brygga på området. Detta ger cirka 13,42 m³ och cirka 7 850,7 kg lärkträ. Det användes 
45 m 50x100 mm virke till planteringslåda, vilket ger cirka 0,23 m³ trä (Samrell, 2004). Detta 
antas vara lärkträ vilket ger cirka 134,55 kg. Detta lärkträ antas vara från Fredells Trävaru 
AB. 
 
Totalt finns det cirka 7 985 kg trä på området, som har transporterats cirka 4 500 km med bil 
och cirka 400 km med båt (Svenska bokförlaget 1965, 
http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Lättklinkerblock: Det användes 2 068 m³ lös LECA lättfyllning på område (Lundin, 
Sundbypark hus 1 och 2). Leca lättklinker har en densitet på 260-450 kg/m³ beroende på 
sorteringsgraden, vilket ger cirka 734 140 kg lättklinker (www.leca.se). Denna tillverkas i 
Linköping och transporteras med lastbil (Byggvarudeklaration, LECA lättklinker). 
 
Totalt finns det cirka 734 140 kg lättklinker på området, som har transporterats cirka 207 km 
med bil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
PP/PE: 160 m Pipelife tryckrör PE med dimensionen 90 mm användes för pumpledning till 
damm (Holmström 2, Lundin, 040817). Dessa har en väggtjocklek på 8,2 mm, vilket ger cirka 
337 129 cm³ (www.pipelife.se). PE har en densitet mellan 0,91-0,97 g/cm³, vilket ger cirka 
316,9 kg PE (www.formel.dk). 350 m Pipelife byggdräneringsrör PE med dimensionen 110 
mm användes runt och under hus (Holmström 2, Lundin, 040817). Denna har en vikt på 0,66 
kg/m vilket ger 231 kg (Nilsson, 040819). 1 000 m Pipelife kabelskyddsrör PEH med 
dimensionen 110 mm finns på området (Holmström 2, Lundin, 040817). Kabelskyddsrör av 
denna dimension väger 25 kg/ring och på en ring finns 50 m, vilket ger 500 kg PEH 
(www.pipelife.se). Det finns 500 m Pipelife markrör PP på området. Denna användes med 
varierande dimensioner från 110, 160 och 200 mm (Holmström 2, Lundin, 040817). Dim 110 
väger 1,26 kg/m, dim 160 2,66 kg/m och dim 200 5,10 kg/m (Nilsson, 040819). Antaget att 
det användes lika mycket av varje, ger cirka 1 506 kg. Dessa produkter tillverkas i Ljung och 
transporteras med lastbil (Miljödeklaration, plaströrsystem av PE). 
 
Det finns 1 000 m Pipelife avloppsrör Pragma PP med på området (Holmström 2). Detta 
användes med varierande dimension från 200, 250 och 315 mm (Lundin, 040817). Dim 200 
väger 1,9 kg/m, dim 250 3,5 kg/m och dim 315 5,5 kg/m (Nilsson, 040819). Antaget att det 
användes lika mycket av varje, ger cirka 3 630 kg. Detta tillverkas i Ölsremma och 
transporteras med lastbil (Miljödeklaration, plaströrsystem av PVC, PE och PP). 
 
Det användes 975 m² PP-duk med tjockleken 1,5 mm på området. Detta ger cirka 1,46 m³ PP. 
PP har en densitet på 1,2 g/cm³, vilket ger 1 752 kg PP. Denna duk kommer från Tyskland 
och har transporterats med bil (Johansson, P. 040823, www.primo.se). 
 
Det finns cirka 24 tillsynsbrunnar av PP med dim 400 mm på området (Ritning, VA-plan). 
Antaget att denna är från Pipelife, ger att den väger cirka 19 kg (www.onninen.se). Detta ger 
cirka 456 kg PP. 
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Totalt finns det cirka 8 392 kg PP/PE på området. Cirka 45 % har sitt ursprung i Ölsremma 
och cirka 30 % i Ljung, vilket ger ett transportavstånd på cirka 400 km med bil 
(http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på arbetsplatsen är 
satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
EPDM-gummi: Det användes 1 130 m² EPDM-duk på området (Johansson, P. 040823). 
Denna har en densitet på 1,7-2,1 kg/m² beroende på tjocklek, vilket ger cirka 2 147 kg 
EPDM-gummi (www.trelleborg.com/rubber_membranes/DOc/produkter.pdf). Tillverkning 
sker i Värnamo och transport med bil (Johansson, P. 040823). 
 
Totalt finns det cirka 2 147 kg EPDM-gummi på området, som har transporterats cirka 405 
km med bil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Asfalt: Det användes 1 985 m² asfalt på området (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). Detta ger 
cirka 83,37 m³ asfalt. Densiteten är 1 300 kg/m³, vilket ger cirka 108 381 kg asfalt 
(Miljöbelastningsprofilen, dataprogram). Denna tillverkas vid asfaltsverket i Vällsta i 
Upplands Väsby och transporteras med bil (Graffman, 040809). 
 
Totalt finns det cirka 108 381 kg asfalt på området, som har transporterats cirka 30 km med 
lastbil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 25 år. 
 
Gräsfrö: 1 168 m² har renoverats och 4 675 m² gräsyta har skapats på området. Använt 
material är Gräsfrö Villa Classic (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). Det går åt 3,3 kg gräsfrö 
Villa Classic till 100 m², vilket ger cirka 192,82 kg gräsfrö (www.weibulls.se). Villa Classic 
gräsfrö består av flera olika komponenter som alla är förädlade i Svalöv, blandningen är 
blandad i Landskrona och paketerad i Hammenhög. Som produktionsort antas i värderingen 
Landskrona och transporten sker med lastbil (Santesson Gerber, 040818). 
 
Totalt användes det cirka 193 kg gräsfrö på området, som har transporterats cirka 588 km med 
lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
 
Växtmaterial: Det har planterats 2 700 Dvärggrödvide, 1 825 Gråvide, 1 375 Korgvide, 53 
Skogslönn, 49 Bergskörsbär, 3 Öresundspil och 5 Häggmistel på området. Det har även 
planterats 825 Flocknäva och 150 Pingstliljor (Lundin, Sundbypark hus 1 och 2). Ett träd är 
cirka 3 m högt och har en diameter på 5 cm (Inventering, 040830). Dessa mått antas för alla 
träd, såväl som buskar på området. Detta ger 36,06 m³ trä. Trä har en densitet på 600 kg/m³, 
vilket ger 21 636 kg trä (http://www2.mech.kth.se/~anderse/BmII-FD.pdf). En 
Pingstliljeväxtlök antas väga cirka 1 hg, vilket ger cirka 15 kg. En Flocknäva är en cirka 30 
cm hög perenn (www.alltomtradgard.se). En sådan antas väga cirka 2 hg inklusive jord, vilket 
ger cirka 165 kg. Allt växtmaterial kommer från TMM plantskola (Lundin, 
Leverantörsförteckning). TMM har sin plantskola på Varaslätten (www.tmm.se). 
Växtmaterialet antas i värderingen transporteras med lastbil. 
 
Totalt finns det cirka 21 816 kg växtmaterial på området, som har transporterats cirka 380 km 
med lastbil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Andel spill på 
arbetsplatsen är satt till 10 % och materialets livslängd 50 år. 
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Betongmarksten: Det användes 147 lpm plattsten på trappvägar, med de ungefärliga måtten 
b=0,4 m och h=0,07 m. Detta ger cirka 4,12 m³ plattsten, vilket ger cirka 9 476 kg betong 
(Lundin, Sundbypark hus 1 och 2, Inventering, 040830). Produktionsort antas i värderingen 
vara Strängnäs och transport sker med lastbil. 
 
Totalt finns det cirka 9 476 kg plattsten av betong på området, som har transporterats cirka 83 
km med bil. Andel spill på arbetsplatsen är satt till 10 % och livslängden på materialet är satt 
till 25 år. 
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Bilaga 3. Inventeringsdata Miljöbelastningsprofilen 
Miljöfarliga ämnen 
 
Bisfenol A: Det finns 2 600 kg Bisfenol A i Matera Coatings – epoxigolv Eradur. 
 
Bly/blyföreningar: Kone - Hiss MonoSpace innehåller 1,92 kg bly i batterier (Holmström 1). 
Det finns 2 Brandventilator från Brave System AB som innehåller <0,2 % bly och väger 60-
125 kg/styck i objektet (Miljövarudeklaration, Brandventilator BS, Holmström 2). Detta ger 
<0,37 kg bly. Det finns 5 ASSA täckskylt 4265 som innehåller 2,5 g bly/styck i objektet. Detta 
ger 0,01 kg bly. Det finns 30 ASSA behör 3212 som innehåller 2 g bly/styck i objektet. Detta 
ger 0,06 g bly. Det finns 30 ASSA behör typ 2356 som innehåller 2 g bly/styck i objektet. 
Detta ger 0,06 kg bly. Det finns 52 ASSA Trycke typ 6696 som innehåller 12,8 g bly/styck i 
objektet. Detta ger 0,67 kg bly (Holmström 2, Ritning, innerdörrar uppställning). Det finns 5 
Besam Slagdörrsöppnare Power Swing i objektet som väger cirka 11,8 kg/styck. De 
innehåller bly i sin elektronik som svarar för 1,2 % av produkten. Det framgår inte hur mycket 
bly det finns i elektroniken, varvid ett värsta scenario beräknas där det antas att all elektronik 
är bly, vilket ger cirka 0,71 kg bly (Miljövarudeklaration, Slagdörrsöppnare Power Swing, 
Holmström 3). Viking Nordic – Sprinklermunstycke innehåller 6-8 % bly 
(Byggvarudeklaration, Sprinklermunstycken modell M). Det finns 2 500 sprinklermunstycken 
som väger cirka 100 g/styck i objektet, vilket ger cirka 17,5 kg bly (Holmström 2, Slagbrand, 
040702). Cylinderbehör 3212 innehåller 2 % bly. I objektet finns 26 stycken, som väger 188 
g/styck vilket ger 0,1 kg bly (Ritning, innerdörrar uppställning, Miljödeklaration, 
Cylinderbehör 3212). 
 
VM 1125 Differenstryckmätarsats är av mässing till 95 % (Miljödeklaration, VM 1125 
Differenstryckmätarsats). Det framgår inte hur mycket bly mässingen innehåller. Det finns 
cirka 100 Gustavsberg – Blandare Nordic som innehåller bly i objektet (Holmström 1). Denna 
produkt redovisar ej hur mycket bly den innehåller och produkten skall därför avvecklas 
(Holmström 3). Krok typ 1021 innehåller en okänd mängd bly. Eftersom misstänkt okänd 
mängd farliga ämnen finns bedöms att produkten skall avvecklas (Holmström, 040629). Dessa 
är uteslutna ur värderingen, då erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 21 kg bly i objektet. 
 
Bromerade Flamskyddsmedel: Det finns cirka 35 kg Bromerade flamskyddsmedel i 
objektet. Detta finns i produkten Armacell – Isolering Armaflex AF, som finns i isolering, 
ventilationstrumma i ventrum och fuktisolering vattenledning (Holmström 1). 
 
Formaldehyd: Det finns 5 Besam Slagdörrsöppnare Power Swing som innehåller en okänd 
mängd formaldehyd (Holmström 3). Detta är uteslutet ur värderingen, då mängden är okänd. 
 
Ftalater/PVC: Det finns 500 m Kraftkabel – EKFR innehållande PVC i manteln och 
isoleringen (Holmström 3, www.nexans.se). Kabeln har dimensionen 15x2x1,5 vilket betyder 
att den består av 15 kablar, med 2 ledare vardera som har en diameter på 1,5 mm (Olofsson, 
040812). Ytterdiametern är 27 mm och manteln är 1,8 mm tjock vilket ger 71 500 cm³ PVC i 
manteln (www.nexans.se, Pirsko, 040812). Isoleringen runt ledarna är 0,7 mm, vilket ger 
20,4 cm³ PVC runt ledarna (Pirsko, 040809). PVC har en densitet på 1,45 g/cm³, vilket ger 
cirka 103,7 kg PVC i kabeln (www.primo.se). 
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Det finns 53,50 kg PVC i Kone - Hiss MonoSpace, vilket ger 160,5 kg PVC 
(Miljödeklaration, Monospace Linhiss). Duct Sensor, Averaging innehåller 135 g plast som 
delvis utgörs av PVC (Product Environmental Declaration, Duct Sensor Averaging). Det 
finns cirka 45 stycken i objektet, vilket ger cirka 6,08 kg PVC, antaget att all plast är PVC 
(Jakula, 040817). Frost Guard Sensor innehåller 20 g PVC (Product Environmental 
Declaration, Frost Guard Sensor). Det finns cirka 2 stycken, vilket ger cirka 0,04 kg PVC 
(Jakula, 040817). PAX handdukstork TR40 innehåller 5,2 % PVC. Det finns 8 handdukstorkar 
som väger 1,8 kg, vilket ger 0,75 kg PVC (PAX Electro Products AB, Miljödeklaration 
Handdukstork TR40, Inventering, 040621). 
 
Lödda värmeväxlare innehåller 2 % PVC och Stativ Combiflex innehåller 1 % PVC 
(Miljödeklaration Lödda värmeväxlare, Stativ-Combiflex). Då svårigheter fanns att fastställa 
modell och antal i objektet, är denna produkt utesluten ur värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 271 kg PVC i objektet, vilket ger att det finns cirka 54 kg ftalater. 
 
Kadmium/kadmiumföreningar: Det finns ett nickel/kadmiumbatteri i nödsignalen i hissen 
(Miljödeklaration, Monospace Linhiss). Då det finns 3 hissar, ger detta 3 
nickel/kadmiumbatterier. Det framgår inte hur mycket kadmium de innehåller, vilket medför 
att de är uteslutna ur värderingen. Det finns vidare cirka 65 nödbelysningar i objektet. Det 
framgår inte om dessa innehåller nickel/kadmiumbatterier, vilket medför att de är uteslutna ur 
värderingen (Ritning, belysning). Brandventilator Brave System AB innehåller <0,2 % 
kadmium/styck och väger 60-125 kg/styck (Miljövarudeklaration, Brandventilator BS). Det 
finns 2 brandventilatorer i objektet, vilket ger cirka <0,04 kg kadmium (Holmström 2). 
 
Koppar/kopparföreningar: Fundia armeringsstål innehåller <0,4 % koppar 
(Byggvarudeklaration, Armeringsstålsprodukter). Det finns det cirka 850 316,86 kg 
armeringsstål i objektet vilket ger <3 401,27 kg koppar. Kone - Hiss MonoSpace innehåller 
43 kg koppar/hiss, vilket ger 129 kg koppar (Miljödeklaration, Monospace Linhiss). Det finns 
248 Takapparat BRTa som innehåller 9 % koppar (Skanska, P-net, Byggvarudeklaration, 
Ventilationsprodukter). Dessa är 1,8 m långa och väger 15,1 kg/m (Inventering, 040621, 
www.stifarex.se/upload/PDF_snabben/SV_arkiv/BRTa.pdf). Detta ger cirka 606,66 kg koppar. 
Det finns 5 Besam Slagdörrsöppnare Power Swing, som innehåller 6,3 % koppar och väger 
cirka 11,8 kg/styck (Miljövarudeklaration, Slagdörröppnare Power Swing). Detta ger 3,72 kg 
koppar (Holmström 3). Det finns 2 500 Viking Nordic Sprinklermunstycken som innehåller 
78-82 % koppar (Holmström 2, Byggvarudeklaration, Sprinklermunstycken modell M). Ett 
sprinklermunstycke väger ungefär 100 g/styck, vilket ger 200 kg koppar (Slagbrand, 040702). 
Det finns 26 Cylinderbehör 3212 som innehåller 56,8 % koppar och väger 188 g, vilket ger 
2,78 kg koppar (Miljödeklaration, Cylindertillbehör 3210, Ritning, innerdörrar uppställning). 
Det finns 52 Assa Trycke typ 6696, som innehåller 49,6 % koppar och väger 492 g/styck, 
vilket ger cirka 12,7 kg koppar (Miljödeklaration, Trycke 6696, Holmström 2). 
 
Till objektet användes 6 020 m ELQYB-kabel, 2 850 m ELQRB-kabel, 64 747 m EQLQ-kabel, 
1 800 m RQQ-kabel, 350 m IKOSAFE 500-kabel, 372 m FXQJ-kabel, 2 073 m EXQJ-kabel, 4 
200 m RQ-kabel, 3 103 m ELAQBY-kabel, 500 m EKFR-kabel och 2 850 m ELQRB-kabel. 
(Olofsson, 040812) Dessa kablar har alla ledare av koppar (Miljövarudeklaration, ELQYB, 
ELQRB, EQLQ, RQQ, ICOSAFE 500, FXQJEXQJ, S05Z1, ELAQBY, EKFR). ELQYB har en 
ledardiameter på 0,6-1 mm och består av 4-10 ledare. Detta ger cirka 21 dm³ koppar. ELQRB 
har en ledardiameter på 0,6-1,15 mm och består av 2-48 ledare, vilket ger cirka 43 dm³ 
koppar. EQLQ har en ledararea på 1,5-2,5 mm² och antalet ledare är 3-5, vilket ger cirka 517 
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dm³ koppar. RQQ har en ledararea på 0,75-1,5 mm² och 3-5 ledare, vilket ger cirka 8,1 dm³ 
koppar. ICOSAFE 500 har en ledararea på 1,5-2,5 mm² och 3-5 ledare, vilket ger 2,8 dm³ 
koppar. FXQJ har en ledararea på 2,5-240 mm² och antal ledare 3-4 (www.nexans.se). Antal 
ledare för kraftkablar i objektet är 4 och dimensionen varierar mellan 2,5-240 mm² (Elritning, 
kraft). Detta ger cirka 180 dm³ koppar. EXQJ har en ledararea på 2,5-10 mm² och 3-4 ledare, 
vilket ger cirka 45 dm³ koppar. S05Z1 RQ har en ledararea mellan 0,5-1 mm², vilket ger cirka 
3,15 dm³ koppar. ELAQBY har en ledardiameter på 0,6 mm och antalet ledare varierar mellan 
10-100, vilket ger cirka 33 dm³ koppar. EKFR har en dimension på 15x2x1,5, vilket ger cirka 
26,5 dm³ (www.nexans.se). Totalt finns det cirka 880 dm³ koppar i elledningar. Koppar har en 
densitet på 8,94 kg/dm³, vilket ger cirka 7 867 kg koppar (Brynolf, 1965). 
 
Alla rör för köldbärare, kall- och varmvatten och tryckluft är av koppar (Ritning, 
röranläggning). Då svårigheter att få fram mängd använd koppar förelåg, har valts att 
använda ett värde framräknat till värdering av kv. Apoteket, vilket är cirka 0,83 kg/m² total 
BTA. I detta fall ger det cirka 13 542 kg koppar i den värderade delen (Willars, Wånggren 
1996). 
 
Fläktluftkylare MEGA/QZHC innehåller 15 % koppar och väger 78-180 kg beroende av 
vilken storlek det är (Miljövarudeklaration, Fläktluftkylare MEGA, www.lgg.se). 
Kassettluftkylare RTF1-xx innehåller 10 % koppar (Miljövarudeklaration, Kassettluftkylare 
RTF1-xx). En sådan väger 31-46 kg beroende på vilken storlek den har (www.lgg.se). 
Eftersom svårigheter fanns att finna antal och storlek i objektet, är dessa uteslutna ur 
värderingen. Lödda värmeväxlare innehåller 20 % koppar (Miljödeklaration, Lödda 
värmeväxlare, Stativ-combiflex). Immersion Sensor och Duct Sensor innehåller 3 g 
koppar/styck och Duct Humidity innehåller 1 g/styck (Product Environmental Declaration, 
Immersion sensor, Duct Sensor, Duct Room Humidity). Krok 1021 innehåller en okänd mängd 
koppar (Miljövarudeklaration, Krok BB3940). Då erforderliga data saknades, är dessa 
produkter uteslutna ur värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 25 665 kg koppar i objektet. 
 
Krom/kromföreningar: Fundia armeringsstål innehåller <0,2 % krom 
(Byggvarudeklaration, Armeringsstålsprodukter). Det finns cirka 850 316,86 kg armeringsstål 
i objektet, vilket ger <1 700,63 kg krom. Larmventiler för sprinkleranläggning innehåller 18-
20 % krom (Byggvarudeklaration Larmventiler för sprinkleranläggningar). Den vanligaste 
larmventilen väger 23 kg och försörjer ungefär 100 sprinkler (Slagbrand, 040702). Det finns 2 
500 sprinklerhuvuden i objektet, vilket ger cirka 25 larmventiler (Holmström 2). Detta ger 
cirka 109,25 kg krom. Takavvattningssystem Lindab Rainline innehåller 10-20 mg krom/m², 
sida (Miljövarudeklaration, Takvattningssystem Lindab Rainline). Det finns cirka 300 m 
hängränna och cirka 250 m stuprör på objektet (Miljöloggbok, arbetspärm 1 och 2). 
Hängrännan har dimensionen 190 mm och stuprören 120 mm (Norling, 040809). 
Hängrännans dimension på 190 mm ger 89,5 m² och cirka 2,69 g krom i hängrännorna. 
Stuprörens dimension på 120 mm ger 94,25 m² och cirka 2,83 g krom. 
 
Furhoffs Rostfria brunn och Furhoffs rostfria ränna innehåller 18 % krom (Holmström 2). 
Vikten för brunnen är: 2 kg/styck och för rännan: 20 kg/m (Petersén, 040701). Det finns 24 
brunnar vilket ger 8,64 kg krom. Det finns även 13,8 m ränna, vilket ger 49,68 kg krom. 
Eftersom brunnarna och rännorna finns i garageplanet, är dessa uteslutna ur värderingen 
(Ritning, avlopp i platta). 
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Reservpappershållare 2229 består av 98 % mässing och är ytbehandlad med krom 
(Miljövarudeklaration, Reservpappershållare 2229). Krok 1021 är ytbehandlad med krom 
(Miljövarudeklaration, Krok BB3949). Krok BB3940 är av mässing och ytbehandlad med 
krom (Miljövarudeklaration, Krok BB3940). VM 4321 Kulventil består av 90,6 % mässing 
(Miljödeklaration, VM 4321 Kulventil). Injusteringsventil STS, STA, STAD, STADA, STAD-
DR är av 93 % mässing (Miljövarudeklaration, Injusteringsventil STS, STA, STAD, STADA, 
STAD-DR). Injusteringsventil STAF, DN 65-150 består av 19 % mässing 
(Miljövarudeklaration, Injusteringsventil STAF, DN 54-150). Toalettpappershållare BB3410 
består av 99 % och är ytbehandlad med krom (Miljövarudeklaration, Toalettpappershållare 
BB3410). Tvålkorg 2180 är ytbehandlad med blankkrom (Miljövarudeklaration, Tvålkorg 
2180). Cylinderbehör 3212 och Cylinderbehör 2356 är ytbehandlade med krom 
(Miljödeklaration, Cylinderbehör 3212, Miljödeklaration, Cylinderbehör 2356). VM 3920 
Gummikompensator är ytbehandlad med krom (Miljödeklaration, VM 3920 
Gummikompensator). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen, eftersom fullständiga data 
saknades. 
 
Totalt finns det cirka 1 861 kg krom i objektet. 
 
Nickel/nickelföreningar: Armeringsstål innehåller 0,2 % nickel (Byggvarudeklaration, 
Armeringsstålsprodukter). I objektet finns cirka 850 316,86 kg armeringsstål, vilket ger cirka 
1 700,63 kg nickel. Larmventiler för sprinkleranläggning innehåller 8-10,5 nickel 
(Byggvarudeklaration, Larmventiler för sprinkleranläggning). Den vanligaste larmventilen 
väger 23 kg och försörjer ungefär 100 sprinkler (Slagbrand, 040702). Det finns 2 500 
sprinklerhuvuden i objektet, vilket ger ungefär 25 larmventiler (Holmström 2). Detta ger totalt 
cirka 53,19 kg nickel. Det finns 2 500 Viking Nordic Sprinklermunstycke som innehåller max 
1 % nickel (Holmström 2, Byggvarudeklaration, Sprinklermunstycken modell M). Ett 
sprinklermunstycke väger ungefär 100 g, vilket ger cirka 2,5 kg nickel (Slagbrand, 040702). 
 
Furhoffs Rostfria brunn och Furhoffs rostfria ränna innehåller 8 % nickel vardera (Holmström 
2). Vikten för brunnen är 2 kg/styck och för rännan 20 kg/m (Petersén, 040701). Det finns 24 
brunnar vilket totalt ger 3,84 kg nickel. Det finns vidare 13,8 m ränna som innehåller 22,08 kg 
nickel. Då brunnarna och rännorna finns i garageplanet är dessa uteslutna ur värderingen 
(Ritning, avlopp i platta). 
 
Cylinderbehör 3212, Cylinderbehör 2356, Krok typ 1021, Toalettpappershållare typ BB3410, 
Reservpappershållare typ 2229, Krok typ BB3940, VM 4321 Kulventil och VM 1125 
Differenstryckmätarsats är produkter ytbehandlade med nickel (Miljödeklaration, 
Cylinderbehör 3212, Miljödeklaration, Cylinderbehör 2356, Miljövarudeklaration, Krok 
BB3949, Miljövarudeklaration, Toalettpappershållare BB3410, Miljövarudeklaration, 
Reservpappershållare, Miljövarudeklaration Krok, BB3940, Miljödeklaration, VM 4321 
Kulventil, Miljödeklaration, VM 1125 Differenstryckmätarsats). Dessa är uteslutna ur 
värderingen, då svårigheter fanns att fastställa hur stor mängd en ytbehandling innebär. 
 
Totalt finns det cirka 1 756 kg nickel i objektet. 
 
Organiska lösningsmedel: Beckoflor användes till dammbindning (Skanska, P-net). För 
dammbindning användes 997,42 l färg (Samrell, 2004). Dess densitet är cirka 1 100 kg/m³, 
vilket ger cirka 1 097,16 kg färg. Beckoflor innehåller 1-5 % xylen och 20-30 % alifatnafta, 
vilket ger cirka 32,91 kg xylen och cirka 274,29 kg alifatnafta (Säkerhetsdatablad Beckoflor). 
Carl´s 90 användes som träolja till 1 820 m² parkettgolv (Holmström 2). En använd tjocklek 
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på 1 mm har antagits i värderingen, vilket ger cirka 1,82 m³. Densiteten är 920 kg/m³, vilket 
ger cirka 1 674,4 kg. Den innehåller 1-2,5 % vätebehandlad tung nafta, vilket ger cirka 29,30 
kg nafta (Safety Data Sheet, Carl´s 90). Det användes cirka 12 tuber Icopal taklim 
innehållande 300 ml vardera, på terrassen på plan 7. Detta ger cirka 3 600 ml taklim (Skanska, 
P-net). Densiteten är 1,15 g/cm³, vilket ger cirka 4,14 kg taklim. Detta innehåller 10-25 % 
xylen och 0-2 % vätesvavlad tung nafta, vilket ger cirka 0,72 kg xylen och cirka 0,04 kg nafta 
(Varuinformationsblad, Icopal taklim). Det användes 4 000 lpm Dymonic som utvändig fog 
runt fönster och ytterdörrar (Skanska, P-net). Det framgår inte hur tjock eller bred fog som har 
använts, varvid en bredd och tjocklek på 1 cm har antagits, vilket ger cirka 400 00 cm³ 
fogmassa. Densiteten är 1,2 g/cm³, vilket ger cirka 480 kg fogmassa. Produkten innehåller <2 
% toulen och <2 % lacknafta, vilket ger <9,6 kg toulen och <9,6 kg lacknafta 
(Varuinformation, Dymonic). 
 
Det ingår 5-10 % Lacknafta och 10-20 % Alifatnafta i produkten Pansarol Bexur Grund, som 
användes som grundfärg på stålplåt (Varuinformations/Säkerhetsdatablad, Pansarol Bexur 
Grund, Skanska, P-net). Protect Grund och Täck användes som grund och täckfärg på VVS-
rörledningar och innehåller 20-30 % alifatnafta (Säkerhetsdatablad Protect Grund och Täck, 
Skanska, P-net). Härdare 008 5600 användes till ytbehandling av stål och innehåller 25-50 % 
xylen (Säkerhetsdatablad Härdare 0085600, Skanska, P-net). Tremco PL400 användes som 
lim i ventilationssystemet och innehåller 5-12,5 % toulen (Varuinformation Tremco PL400, 
Skanska, P-net). Synko Flex Primer användes som fuktspärr i källaryttervägg och vattendamm 
vid entrén och innehåller 28-38 % nafta (Varuinformation Synko Flex Primer 1995, Skanska, 
P-net). TEMADUR 50 och 90 användes på skärmtak vid entrén och vissa fasader och 
balkonger och innehåller 10-25 % Xylen och 5-10 % solvennafta (Säkerhetsdatablad, 
TEMADUR 50 och 90, Skanska, P-net). TEMACOAT GPL-S MIO som färg till utvändigt 
smide och innehåller 5-10 % xylen och 1-5 % solventnafta (Säkerhetsdatablad, TEMACOAT 
GPL-S MIO, Skanska, P-net). Sikaflex 15 LM användes till fogning runt metallpartier och 
innehåller 1-2,5 % xylen och 0,1-1 % solventnafta (Säkerhetsdatablad Sikaflex 15 LM, 
Skanska, P-net). Shopprimer EPS användes för ytbehandling av stål i laboratorieväggar och 
innehåller 25-50 % toluen och 2,5-10 % xylen (Varuinformationsblad Shopprimer EPS, 
Skanska, P-net). Icoflux primer användes till tätskikt på terrass våning 7 och innehåller 50-70 
% vätesvavlad tung nafta (Varuinformationsblad Icoflux primer, Skanska, P-net). Eftersom 
svårigheter förelåg att få fram tillräckliga data om dessa produkter, är de uteslutna ur 
värderingen. 
 
Totalt finns det cirka 356 kg organiska lösningsmedel i objektet. 
 
Zink/zinkföreningar: Kone - Hiss MonoSpace innehåller 6,70 kg zink/hiss, vilket ger 20,1 
kg zink (Miljödeklaration KONE hissar AB). Det finns 5 Besam Slagdörrsöppnare Power 
Swing som innehåller 8 % zink och väger cirka 11,8 kg/styck (Holmström 3, 
Miljövarudeklaration, Slagdörrsöppnare Power Swing). Detta ger cirka 4,72 kg zink. Viking 
Nordic sprinklermunstycke innehåller 7-10 % zink (Holmström 2, Byggvarudeklaration 
Sprinklermunstycke modell M). Ett sprinklermunstycke väger ungefär 100 g/styck (Slagbrand, 
040702). Det finns 2 500 sprinklermunstycken i objektet (Holmström 2). Detta ger totalt cirka 
21,25 kg zink. Det finns 26 Cylinderbehör 3212 i objektet som innehåller 37,2 % zink och 
väger 188 g/styck (Miljödeklaration, Cylindertillbehör 3212, Ritning, innerdörrar 
uppställning). Detta ger cirka 1,82 kg. Det finns cirka 10 Motor Actuator i objektet som 
innehåller 14 % zink och väger 2,9 kg/styck (Product Environmental Declaration, Motor 
Actuator, Ulincy, 040728, Jakula, 040817). Detta ger cirka 4,06 kg zink Det finns 52 Assa 
Trycke 6696 i objektet som innehåller 33,9 % zink och väger 492 g (Miljödeklaration, Trycke 
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6696, Holmström 2). Detta ger cirka 8,67 kg zink. High Built Polyesterbelagd stålplåt 
innehåller 275 g zink/m² (Miljövarudeklaration, High Built Polyesterbelagd stålplåt). Det 
användes 2 000 m² på objektet, vilket ger cirka 687,5 kg zink (Miljöloggbok, Arbetspärm 1 
och 2). Takavvattningssystem Lindab Rainline innehåller 275 g zink/m² (Miljövarudeklaration 
Takavvattningssystem Lindab Rainline). Det finns cirka 300 m hängränna och cirka 250 m 
stuprör på objektet (Miljöloggbok, arbetspärm 1 och 2). Hängrännan har dimensionen 190 
mm och stuprören 120 mm (Norling, 040809). Hängrännans dimension på 190 mm ger 89,5 
m² och 24,6 kg zink i hängrännorna. Stuprörens dimension på 120 mm ger 94,25 m² och 25,9 
kg zink i stuprören. Det användes 1 685 m² Plannja Panel 200 i objektet (Holmström 2). 
Plannja Panel är en sandwichkonstruktion med två yttre skikt av profilerad stålplåt limmade 
på en isolerkärna. Stålplåten är varmförzinkad med 275 g zink/m², vilket ger 926,75 kg zink 
(www.plannja.se). 
 
Fläktluftkylare MEGA/QZHC innehåller 2 % zink. En sådan väger 78-180 kg beroende av 
vilken storlek det är. Kassettluftkylare RTF1-xx innehåller 2 % zink. En sådan väger 31-46 kg 
beroende av vilken storlek det är (Miljövarudeklaration, Fläktluftkylare Mega, 
Kassettluftkylare RTF1-xx, www.lgg.se). Rör för sprinkleranläggningar innehåller 5 % zink 
(Produktöversikt om miljöpåverkan, Rör för sprinkleranläggningar). Viking Nordic King 
rillkopplingar, flänsadapter och mekaniska T-rör, Viking Nordic Böjar, konor, blindlock för 
rillade förband är ytbehandlade med zink (Byggvarudeklaration, K9, 7705, 7041, 7721-23, 
723, 7706, Byggvarudeklaration, Böjar, T-rör, blindlock för rillade förband). Krok typ 1021 
innehåller okänd mängd zink (Miljövarudeklaration, krok BB3940). Brandventilator Brave 
System innehåller förzinkade komponenter (Miljövarudeklaration, Brandventilator BS). Dessa 
produkter är uteslutna ur värderingen, eftersom erforderliga data saknades. 
 
Totalt finns det cirka 1 725 kg zink i objektet. 
 
Ammoniak: Binderlack innehåller en 25 %-ig ammoniaklösning. Produkten innehåller 
därmed 0,1-1 % ammoniak (Varuinformation/Säkerhetsdatablad, Binderlack). Milltex 
Halvmatt 20 innehåller 0,15 % ammoniak (Varuinformationsblad Milltex Halvmatt 20). Då 
svårigheter fanns att fastställa mängd använd produkt i objektet, är dessa produkter uteslutna 
ur värderingen. 
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Bilaga 4. Värderingsresultat Miljöbelastningsprofilen 
 
Figur 20 visar miljöbelastningsprofilerna för modulen Byggnad Produktion Material per 
individ och år. Uttag av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, växthuseffekt i g CO2-
ekvivalenter, marknära ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, försurning i mol H+-
ekvivalenter, övergödning i g O2-ekvivalenter och radioaktivt avfall i cm³. Alt 1 är referensen 
och Alt 2 det värderade objektet. 
 

 
 

Figur 20. Miljöbelastningsprofil Byggnad Produktion Material Per individ och år. 
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Figur 21 visar miljöbelastningsprofilerna för modulen Byggnad Produktion 
Materialtransporter per individ och år. Uttag av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, 
växthuseffekt i g CO2-ekvivalenter, marknära ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, 
försurning i mol H+-ekvivalenter, övergödning i g O2-ekvivalenter och radioaktivt avfall i 
cm³. Alt 1 är referensen och Alt 2 det värderade objektet. 
 

 
 

Figur 21. Miljöbelastningsprofil Byggnad Produktion Materialtransporter Per individ och år. 
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Figur 22 visar miljöbelastningsprofilerna för modulen Byggnad Drift per individ och år. Uttag 
av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, växthuseffekt i g CO2-ekvivalenter, marknära 
ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, försurning i mol H+-ekvivalenter, övergödning i g O2-
ekvivalenter och radioaktivt avfall i cm³. Alt 1 är referensen och Alt 2 det värderade objektet. 
 

 
 

Figur 22. Miljöbelastningsprofil Byggnad Drift Per individ och år. 
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Figur 23 visar miljöbelastningsprofilerna för modulen Område Produktion Material per 
individ och år. Uttag av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, växthuseffekt i g CO2-
ekvivalenter, marknära ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, försurning i mol H+-
ekvivalenter, övergödning i g O2-ekvivalenter och radioaktivt avfall i cm³. Alt 1 är referensen 
och Alt 2 det värderade objektet. 
 

 
 

Figur 23. Miljöbelastningsprofil Område Produktion Material Per individ och år. 
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Figur 24 visar miljöbelastningsprofilerna för modulen Område Produktion Materialtransporter 
per individ och år. Uttag av ej förnybar energiråvara redovisas i kWh, växthuseffekt i g CO2-
ekvivalenter, marknära ozonproduktion i g C2H2-ekvivalenter, försurning i mol H+-
ekvivalenter, övergödning i g O2-ekvivalenter och radioaktivt avfall i cm³. Alt 1 är referensen 
och Alt 2 det värderade objektet. 
 

 
 

Figur 24. Miljöbelastningsprofil Område Produktion Materialtransporter Per individ och år. 
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Bilaga 5. Inventeringsdata EcoEffect Energi 
 
Fastighetsel: Det åtgår 114 MWh/år till el för fläktmotorer, 436 MWh/år till el för belysning 
och 386 MWh/år till övriga maskiner. Detta ger totalt 936 MWh/år (EnergiAnalys AB, 2002). 
 
Hushållsel: Här har ett schablonvärde på 30 kWh/m2, år använts, vilket ger 441 810 kWh, år 
(EcoEffect, arbetsblad nybyggnad 040929). 
 
Uppvärmning: Det åtgår 738 MWh/år till uppvärmning. 
 
Varmvatten: Det åtgår 26 MWh/år till varmvatten (EnergiAnalys AB, 2002). 
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Bilaga 6. Inventeringsdata EcoEffect 
Material/Materialtransporter 
 
Aluminium, råämne från bauxit: Det finns cirka 7 546 kg aluminiumprofiler i objektet, som 
till största delen baseras på primäraluminium. Dessa har transporterats cirka 350 km med 
lastbil. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Betong: Det finns cirka 16 353 390 kg betong i objektet som har transporterats cirka 83 km 
med lastbil (6.2.2). Det finns vidare cirka 58 537 kg betong på området som har transporterats 
cirka 42 km med lastbil och cirka 9 476 kg plattsten av betong som har transporterats cirka 
83 km med bil (6.2.4). Totalt ger detta att det finns cirka 16 421 403 kg betong på fastigheten, 
som har transporterats cirka 83 km med lastbil. Materialets livslängd är i programmet satt till 
50 år. 
 
Bruk: Det finns cirka 19 000 kg bruk i objektet, som har transporterats cirka 20 km med bil 
(6.2.2). Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Cement: Det användes 1 409 m², 7,5 mm Glasal på objektet (Skanska, P-net, Ritning, 
fasadbeklädnader, horisontalsnitt). Glasal av den tjockleken väger 14 kg/m², vilket ger 
19 726 kg (Rückertz, 040902). Produkten består av 30-40 % portlandcement, vilket ger cirka 
6 904,1 kg portlanscement. Tillverkning sker i Belgien i Kapelle op den Bos och transport 
sker med bil och båt (Byggvarudeklaration, Glasal). 
 
Det användes cirka 2 900 m² ABS 402 Durobase Extra som spackel på golv i laboratoriet 
(Skanska, P-net). En antagen tjocklek på cirka 0,5 cm ger cirka 14,5 m³ spackel. Densiteten är 
1500-1600 kg/m³, vilket ger cirka 22 475 kg. Produkten består till cirka 43 % av cement, 
vilket ger cirka 9 664,25 kg cement (Varuinformationsblad, ABS 402 DuroBase Extra). 
Cerinol F 6 användes som fogmassa för keramik i WC-grupper, kök och pentryn (Skanska, P-
net). I objektet finns 1 205 m² keramik i objektet. Åtgången av produkten är cirka 0,2-1 
kg/m², vilket ger cirka 723 kg (www.deitermann.com). Den innehåller 25-50 % 
portlandcement, vilket ger cirka 271 kg portlandcement (Varuinformation, Cerinol F 6). 
Plastikol K10 och Plastikol KM Flex användes som fästmassa för keramik i WC-grupper, kök 
och pentryn (Skanska, P-net). Åtgången är cirka 1,5-4,5 kg/m², vilket ger cirka 3 615 kg 
(www.deitermann.com). De innehåller 25-50 % portlandcement vardera, vilket ger cirka 1 356 
kg portlandcement (Varuinformation, Plastikol K 10, Plastikol KM Flex). Superflex D 1 
användes som tätningslamma för mineraliska underlag i WC-grupper, kök och pentryn 
(Skanska, P-net). Åtgången är cirka 3 kg/m², vilket ger cirka 3 615 kg 
(www.deitermann.com). Produkten innehåller 5-10 % portlandcement, vilket ger cirka 271 kg 
portlandcement (Varuinformationsblad, Superflex D 1). Dessa produkter tillverkas i Datteln i 
Tyskland. 
 
ABS 4000 Combi användes som spackel på bjälklag och består av cirka 50 % cement 
(Varuinformationsblad, ABS 4000 Combi, Skanska, P-net). EXM 731 Expanderande 
Fogbetong Tix, Expanderande Fogbetong Tix -10˚C och Lagningsmassa Fin innehåller 30-60 
% portlandcement vardera (Säkerhetsdatablad, EXM 731 Expanderande Fogbetong Tix, EXM 
741 Expanderande Fogbetong Tix -10˚C, Lagningsmassa Fin). ABS 4200 Fin och Bygg 
innehåller 30-60 % aluminatcement (Säkerhetsdatablad, ABS 4200 Fin och Bygg). Vetonit 
Vägg 5-100 mm innehåller cirka 30 % cement (Säkerhetsdatablad, Vetonit Vägg 5-100 mm). 
ABS 148 Finavjämning innehåller cirka 10 % cement (Säkerhetsdatablad, ABS 148 
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Finavjämning). Dessa produkter är uteslutna ur värderingen, eftersom erforderliga data 
saknades. 
Totalt finns det cirka 18 466 kg cement i objektet. Cirka 30 % är från Kapelle op den Bos och 
cirka 60 % från Datteln, vilket ger ett transportavstånd på cirka 1 270 km med lastbil 
(www.falk.se/routenplaner, Hallwag International Euromap). Materialets livslängd är i 
programmet satt till 50 år. 
 
Färg, lösningsmedelsbunden: Det finns 997,42 l lösningsmedelsbunden färg i objektet. 1 l 
färg räcker till cirka 7-8 m² beroende på underlag, vilket ger cirka 7 480,65 m² (Beckers 
kundtjänst, 040907, 6.2.2). Detta ger cirka 7 000 m². Denna färg har transporterats cirka 20 
km med bil. Transporten är ej medräknad i värderingen, detta eftersom programmet ej 
hanterar denna. Materialets livslängd är i programmet satt till 10 år. 
 
Färg, vattenburen: Det användes 1 200 kg Novatherm brandskyddsfärg, med en densitet på 
1 300 kg/m³ i objektet (Tekniskt datablad, Novathem 4FR, 6.2.2). Det ger att det finns cirka 
0,92 m³ färg. 1 l färg räcker till cirka 7-8 m² beroende på underlag, vilket ger att det användes 
till cirka 6 900 m² (Beckers kundtjänst, 040907). Det användes vidare vattenburen färg på 
15 355 m². Totalt finns cirka 22 255 m² färg som har transporterats cirka 200 km med bil. 
Transporten är ej medräknad i värderingen, detta eftersom programmet ej hanterar denna. 
Materialets livslängd är i programmet satt till 10 år. 
 
Fönster: Det finns 16 treglasfönster cirka 225x160 cm, 17 treglasfönster cirka 210x180, 28 
treglasfönster cirka 235x160, 6 treglasfönster cirka 300x160 och 1 treglasfönster cirka 
270x160 cm. Det finns vidare 85 tvåglasfönster cirka 240x180 cm, 153 tvåglasfönster cirka 
235x180 cm, 5 tvåglasfönster cirka 125x180, 107 tvåglasfönster cirka 60x180 och 6 
tvåglasfönster cirka 275x75 cm (Ritning, fönster trä/aluminium, uppställning). Detta ger totalt 
cirka 260 m² treglasfönster och 1154 m² tvåglasfönster. Det som har använts är isolerglas med 
15 mm argongas och glastjockleken min 4 mm vid glasarea >1,5 m² och min 6 mm vid större 
glasarea (Ritning, fönster, trä/aluminium i terazzofasad). I objektet finns cirka 116 m² 
tvåglasfönsteryta med rutor <1,5 m² och 1 038 m² tvåglasfönsteryta >1,5 m². Det finns vidare 
260 m² treglasfönsteryta med rutor >1,5 m². Detta ger totalt 180,64 m³ och 451 600 kg glas. 
Dessa fönster tillverkas i Kvillfors och transporteras med bil (Byggvarudeklaration KT194, 
KT135, KT191, KT195). 
 
Totalt finns det cirka 451 600 kg isolerglas i objektet, som har transporterats cirka 350 km 
med bil (http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Detta är uteslutet ur 
värderingen eftersom programmet ej hanterar denna enhet. Materialets livslängd är i 
programmet satt till 25 år 
 
Gipsplatta, 13 mm, 9kg/m²: Det finns cirka 214 305 kg gipsplattor i objektet, som har 
transporterats cirka 30 km med lastbil (6.2.2). Materialets livslängd är i programmet satt till 
50 år. 
 
Glas: Det finns 159,2 m² träglaspartier i objektet (Samrell, 2004). Eftersom den största ytan 
utgörs av glas räknas hela ytan som glas (Ritning, invändiga träglaspartier). Glaset som 
används är lamellglas som produceras i Europa och Sverige och transport sker med lastbil 
(Byggvarudeklaration, Planglas PVB-lamellglas). Då det inte framgår var glaset tillverkas 
används avståndet från leverantören i Bromma. Ett enkelt lamellglas är cirka 10 mm tjockt, 
vilket ger cirka 1,23 m³ glas (www.vasterortglasmasteri.se). Densiteten är 2 500 kg/m³, vilket 
ger cirka 3 075 kg glas 
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(www.pilkington.com/resources/sv66_80+grundlaggande+om+glas.pdf). 
Det finns ytterligare 1 044 m² glaspartier i kontor (Samrell, 2004). Antaget att detta är 
lamellglas ger detta cirka 10,44 m³ och 26 100 kg glas. 
 
Totalt finns det cirka 29 175 kg glas i objektet, som har transporterats cirka 10 km med lastbil. 
Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Isolering, glasull: Det finns cirka 35 321 kg glasull i objektet, som har transporterats cirka 
575 km med lastbil. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Isolering, stenull: Det finns cirka 366 229 kg stenull i objektet, som har transporterats cirka 
335 km med lastbil. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Järn, armering: Det finns cirka 903 513 kg armeringsstål i objektet, som har transporterats 
cirka 300 km med lastbil och 700 km med tåg. Då den största delen är transporterad med tåg 
väljs det, vilket ger 1 000 km med tåg. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Klinker, lätt: Det finns cirka 734 140 kg lättklinker på området, som har transporterats cirka 
207 km med bil (6.2.4). 
 
Koppar, rent: Det finns cirka 25 665 kg koppar i objektet, som har transporterats cirka 710 
km med lastbil. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Plast, mjuk-(LDPE): Det finns cirka 2 437 kg LDPE i objektet, som har transporterats cirka 
400 km med lastbil (6.2.2). Det finns vidare cirka 1 752 LDPE på området, som har 
transporterats från Tyskland med bil (6.2.4). Det framgår inte var i Tyskland denna 
produceras varvid endast det kända transportavståndet används. Detta ger cirka 
4 189 kg LDPE, som har transporterats cirka 400 km med bil. Denna transport är utesluten då 
programmet ej hanterar denna. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Plast, mjuk-(LDPE), film: Det finns cirka 968 kg LDPE-film i objektet, som har 
transporterats cirka 1194 km med lastbil 
(www.norway.com/include/nearest_search2.asp?lang=44, 
http://hem.passagen.se/e6carlb/sidor/avstand_sverige.htm). Denna transport är utesluten då 
programmet ej hanterar denna. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Plast/PVC/ark, rulle: Totalt finns det cirka 271 kg PVC i objektet, som har transporterats 
cirka 400 km med båt och cirka 60 km med bil. Då den övervägande sträckan är med båt så 
väljs det, vilket ger cirka 460 km med båt. Denna transport är utesluten då programmet ej 
hanterar denna. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Puts: Det finns cirka 10 787 kg puts i objektet, som har transporterats 25 km med bil. 
Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Sten, natur: Det finns cirka 25 785 kg granit på området, som har transporterats cirka 2 990 
km med tåg. Det finns vidare cirka 31 860 kg granit i form av kant och gatsten som har 
transporterats cirka 2 990 km med tåg (6.2.4). Totalt ger detta att det finns cirka 57 645 kg 
granit på fastigheten, som har transporterats cirka 2 990 km med tåg. Det saknas angiven 
livslängd för detta material i programmet, varvid denna livslängd antas till 50 år i 
värderingen. 
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Stål: Det finns cirka 23 518 kg stål i objektet. Cirka 60 % är från Bandhagen och cirka 20 % 
från Töreboda, vilket ger ett transportavstånd på cirka 80 km med bil (6.2.2). Det finns vidare 
cirka 21 267 kg stål på området som har transporterats cirka 1 100 km med tåg och cirka 190 
km med lastbil (6.2.4). Detta ger att det totalt finns cirka 44 785 kg stål på fastigheten, som 
har transporterats cirka 132 km med lastbil och cirka 517 km med tåg. Eftersom den 
övervägande sträckan är med tåg väljs det för hela transportsträckan. Detta ger cirka 649 km 
med tåg. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Trä, skiva, konstruktionsplywood, 15 mm: Det finns cirka 28 970 kg plywood i objektet, 
som har transporterats cirka 400 km med båt och 50 km med bil. Då den övervägande 
sträckan är med båt väljs det, vilket ger ett transportavstånd på 450 km med båt. Materialets 
livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Trä, skiva, spånplatta, Danmark: Det finns cirka 4 887 kg spånskivor i objektet, som har 
transporterats cirka 636 km med bil. Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Trä, sågad trävara, furu: Det finns cirka 15 746 kg furu i objektet, vilket ger cirka 31,18 m³ 
trä. Detta har transporterats cirka 150 km med bil och 400 km med båt. Då den övervägande 
sträckan är med båt väljs det, vilket ger cirka 550 km med båt. Denna transport är utesluten ur 
värderingen, eftersom programmet ej hanterar denna. Materialets livslängd är i programmet 
satt till 50 år. 
 
Ytskikt, platta kalksten Öland: Det finns 553 m² finslipad Ölandsten i objektet. I 
värderingen antas att detta är kalksten. Denna har transporterats cirka 530 km med lastbil. 
Denna transport är utesluten ur värderingen, eftersom programmet ej hanterar denna 
Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. 
 
Betong, lätt: Det finns 90,9 m3 ytongsten i objektet, som har transporterats 200 km med 
lastbil. Denna transport är utesluten ur värderingen eftersom programmet ej hanterar denna. 
Materialets livslängd är i programmet satt till 50 år. (6.2.4) 
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Bilaga 7. Inventeringsdata EcoEffect Farliga ämnen 
 
Arsenik: 0 kg 
 
Asbest: 0 kg 
 
Bly: 21 kg 
 
Bromerade Flamskyddsmedel: 35 kg 
 
Dietylhexylftalat (DEHP): 54 kg 
 
Freoner (CFC): 0 kg 
 
Kadmium: 0 kg 
 
Koppar: 25 665 kg 
 
Krom: 1 861 kg (6.2.5) 
 
Kvicksilver: Det finns 3 696 Philips lysrör, 1 177 Philips kompaktlysrör och 4 Philips 
lågenergilampor i objektet (Olofson, 040812). I lysrör varierar kvicksilverhalten mellan 3-8 
mg/styck, vilket ger cirka 20,33 g kvicksilver 
(www.eur.lighting.philips.com/swe_se/prof/about/environment/environmen 
tal_declarations/lysror.pdf). I kompaktlysrör varierar kvicksilverhalten mellan 1,4-10 mg 
kvicksilver/styck, vilket ger cirka 6,71 g kvicksilver 
(www.eur.lighting.philips.com/swe_se/prof/about/environment/environmen 
tal_declarations/kompaktlysror.pdf). I lågenergilampor varierar kvicksilverinnehållet mellan 
1,4-3 mg/styck, vilket ger cirka 0,01 g kvicksilver 
(www.eur.lighting.philips.com/swe_se/prof/about/environment/environmen 
tal_declarations/lagenergilampor.pdf). 
 
PCB: 0 kg 
 
Radioaktiva ämnen: I objektet finns det 30 brandlarmsdon (Ritning, brandlarm anläggning). 
Dessa uteslöts eftersom uppgifter om dessa saknades. 
 
Radon: Eftersom erforderliga data saknades har detta satts till 0 kg. 
 
Nickel: 1 756 kg (6.2.5) 
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Bilaga 8. Värderingsresultat EcoEffect 
 

 
 

Figur 25. Viktad Miljöbelastning Energianvändning, Effektkategorier, Jämfört med Referens. 
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Figur 26. Oviktad Miljöbelastning Energianvändning, Effektkategorier, Jämfört med Referens. 
 
 

 
 

Figur 27. Viktad Miljöbelastning Energianvändning, Fördelad över Energislag. 
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Figur 28. Viktad Miljöbelastning Materialanvändning, Effektkategorier, Jämfört med referens. 
 

 
 

Figur 29. Oviktad Miljöbelastning Materialanvändning, Effektkategorier, Jämfört med Referens. 
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Figur 30. Viktad miljöbelastning Materialanvändning, Fördelad över Materialklasser. 
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