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Abstract 
 

Today, about 15 to 20 percent of Sweden’s total emission of carbon dioxide can be traced to 

the household sector. By examining apartment blocks in a life cycle perspective, the origin of 

the carbon dioxide emission has been charted and analyzed. This information has been used to 

create a computational model that calculates the total emission of carbon dioxide from a 

specific apartment block. The results from the analyzed apartment blocks indicate that both 

the use of energy and the emission of carbon dioxide have been reduced since the 1960s.     

Through the examination of building materials, it is possible to lower the emission of carbon 

dioxide that origins from the construction phase of an apartment block. However, the largest 

contributing factor to the emission of carbon dioxide is the usage of the apartment block. 

Within this phase of the life cycle a large amount of energy is being used, mostly because of 

heating and electricity, and this results in emissions of carbon dioxide. It is the source of the 

energy that decides the quantity of the emission. The choice of ventilation-system and lighting 

in the apartment block can also have an effect on the total emission of carbon dioxide. 

Construction, usage and demolition of six apartment blocks in Stockholm have been analyzed 

to calculate the emission of carbon dioxide in a life cycle perspective. Calculations have been 

executed in the created computational model and the result shows that the emission has 

decreased during the last decades. The emission of carbon dioxide is mostly affected by the 

building’s energy performance, but also the relationship between district heating and 

electricity. The energy performance depends on the construction of the apartment blocks and 

the mentioned relationship depends greatly on the choice of ventilation system. An obvious 

difference in the percentage of district heating can be noticed when the apartment block uses a 

ventilation system with heat recovery.  

It is possible to examine changes in construction and usage of the apartment block in the 

computational model, in order to analyze how large impact a specific change has on the total 

emission of carbon dioxide. According to the examination of changes of a passive house that 

was built in 2010, installation of sun heating is a possible way to reduce the emission of 

carbon dioxide.  

  



 

 

Sammanfattning 
 
Bostadssektorn står idag för mellan 15 och 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. 

Genom granskning av flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv har uppkomsten av 

koldioxidutsläpp från dessa kartlagts och analyserats. Utifrån denna information har en 

beräkningsmodell skapats som räknar ut koldioxidutsläppet från ett specifikt flerbostadshus. 

Resultaten från undersökta flerbostadshus visar att både energianvändning och 

koldioxidutsläpp har minskat betydande sedan 1960-talet.  

Genom att se över vilka material som används och hur dessa nyttjas kan koldioxidutsläppet, 

som ett resultat från konstruktionen, från ett flerbostadshus minskas. Den största bidragande 

faktorn för koldioxidutsläpp från flerbostadshus är dock användningen av huset. Inom detta 

område används mycket energi, främst för uppvärmning och elektricitet, som bidrar till 

koldioxidutsläpp. Det är energins ursprung som bestämmer utsläppsmängden. Även val av 

ventilationssystem och belysning kan ha påverkan på flerbostadshusets totala 

koldioxidutsläpp. 

Byggnation, användning och rivning av sex flerbostadshus i Stockholmsområdet har 

analyserats för att beräkna koldioxidutsläppet från ett flerbostadshus ur ett 

livscykelperspektiv. Beräkningarna har utförts i den framtagna beräkningsmodellen och 

resultatet visar att koldioxidutsläppet har minskat över de senaste årtiondena. 

Koldioxidutsläppet påverkas främst av energiprestandan men även av förhållandet mellan el- 

och fjärrvärmeförbrukning. Energiprestandan påverkas av konstruktionen och förhållandet 

mellan el- och fjärrvärmeförbrukning påverkas till stor del av val av ventilationssystem. En 

tydlig skillnad i procentuell andel fjärrvärmeförbrukning kan ses då ventilation med 

värmeåtervinning används.  

I beräkningsmodellen finns möjlighet att undersöka förändringar i konstruktion och 

användning i det undersökta flerbostadshuset för att analysera hur stor påverkan en viss 

förändring har på det totala koldioxidutsläppet. Enligt förändringsanalysen på ett nybyggt 

passivhus har det konstaterats att solvärme är ett möjligt sätt för att minska koldioxidutsläppet 

från ett flerbostadshus.  
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Nomenklatur 

Benämning   Beteckning   Enhet 

Area   A   m
2 

Gradtimmar   G   h 

Isoleringstjocklek  xisolering   cm 

Värmegenomgångstal  U-värde   W/(m
2
K) 

Värmekonduktivitet  λ-värde   W/(mK) 

Värmeöverföring  Q   W 

Bruttoarea   BTA   m
2 

 

 

Förkortningar 

Expanderad polystyren  EPS 

Extruderad polystyren  XPS 

Koldioxid   CO2 

Koldioxidekvivalenter   CO2e   
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1. Problemformulering och mål 
 

Detta arbete behandlar en livscykelanalys för koldioxidutsläpp från flerbostadshus. Arbetet 

sker i samarbete med Hyresgästföreningen då det från deras sida finns ett intresse att 

undersöka koldioxidutsläpp från hyreshusenheter. Målet med arbetet är att skapa en 

beräkningsmodell som räknar ut koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv från ett specifikt 

flerbostadshus. 

Figur 1 visar de grundläggande delarna som ingår i en livscykelanalys och det är utifrån 

denna livscykelanalys som arbetet har byggts upp. Den inledande fasen i ett flerbostadshus 

livscykel är byggnationen, det vill säga hur huset konstrueras och vilka material som används. 

Nästa fas är användningen av flerbostadshuset vilken innefattar uppvärmning, användning av 

elektricitet och ventilation, och den avslutande fasen är rivning av huset. I respektive fas 

analyseras var koldioxidutsläpp uppkommer samt hur dessa kan minskas och det är denna 

analys som ligger till grund för den beräkningsmodell som skapas.  

En lättanvänd beräkningsmodell som genom inmatning av parametrar för valt flerbostadshus 

beräknar dess koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv skapas. Koldioxidutsläppet 

redovisas för ett specifikt år, med normalårskorrigering, för hela livslängden samt per 

kvadratmeter och år. I beräkningsmodellen presenteras även koldioxidutsläppet för respektive 

fas i livscykeln och genom att variera parametrar är det möjligt att undersöka hur alternativa 

lösningar påverkar koldioxidutsläppet. På detta vis kan möjliga förbättringar av det 

undersökta flerbostadshuset studeras.  

 

 

Figur 1: Livscykelanalys för koldioxidutsläpp från flerbostadshus. 
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2. Metod 
 

För att få en överblick av ämnet och sammanfatta redan genomförda studier på området görs 

en omfattande litteraturstudie av livscykeln för flerbostadshus.  Vidare samlas statistik in för 

energianvändning och koldioxidutsläpp från dessa olika områden för att bygga upp 

beräkningsmodellen. För att få en inblick i miljöarbetet genom hela livscykeln kontaktas 

aktuella aktörer på den berörda marknaden, så som byggnadsföretag, el- och 

värmeleverantörer samt hyresvärdar. 

I litteraturstudien granskas flera trovärdiga källor för att få en helhetsbild av ämnet. Med 

trovärdiga källor menas exempelvis information från statliga myndigheter, tekniska 

avhandlingar och litteratur inom ämnet. Företagshemsidor används i viss mån för att ta fram 

specifika fakta om de dominerande företagen på marknaden. Även deras egen forskning och 

övergripande information används med stöd från andra källor. Eftersom bostadsbranschen är 

under ständig förändring används huvudsakligen uppdaterad information. Vissa specifika 

värden som anges i litteraturstudien ska tolkas med viss försiktighet då underlaget för dessa 

inte presenterats fullständigt i källan.  

Beräkningsmodellen byggs upp i beräkningsprogrammet Excel. Detta program valdes då det 

är lätthanterligt och användarvänligt samt används av många företag. Identifiering av 

parametrar som ingår i programmet sker utifrån statistik för hyreshusenheter i 

Stockholmsområdet och till viss del av litteraturstudien. Genomsnittsvärden för utsläpp av 

koldioxid används efter granskning av beräkningsmetoderna som använts för att ta fram 

värdena. Det utförs även egna beräkningar för att verifiera eller korrigera värdena till 

relevanta siffror för denna studie. Modellen byggs upp utifrån parametrarna samt beräkningar 

utförda på koldioxidutsläpp och värmeöverföring.  

För att få förstahandsinformation från olika företag som är verksamma inom de olika delarna 

av livscykelanalysen för ett flerbostadshus kontaktas dessa under arbetets gång. Genom en 

direkt kontakt med företagen finns möjlighet att få ta del av deras statistik för 

koldioxidutsläpp. Kommunikationen ligger även till grund för att få en inblick i 

branschdominerande företags syn på miljö och koldioxidutsläpp. Den information som fås 

från företagen presenteras i rapporten och används som stöd i modellen och diskussion av 

resultaten.  

Litteraturstudien begränsas till att övergripande förklara uppbyggnad, användning och rivning 

av flerbostadshus. Endast de vanligaste byggnadsmaterialen, installationerna och systemen för 

flerbostadshus i Stockholmsområdet undersöks då majoriteten av flerbostadshusen använder 

dessa. Byggnadsmaterial, exempelvis trä och tegel, som används i en liten mängd jämfört med 

övriga bortses från. Relevanta alternativa lösningar behandlas i viss mån för att undersöka hur 

koldioxidutsläpp från flerbostadshus kan minskas. Lösningar som anses relevanta är de som 

redan finns på marknaden och kan ersätta nuvarande lösningar.    

En begränsning som görs i beräkningsmodellen är att endast de faktorer som påverkar 

koldioxidutsläppet från flerbostadshus betydande studeras. Detta medför att en utförlig analys 

kan genomföras för dessa parametrar vilket ger en högre tillförlitlighet i resultatet. En 

vidareutveckling av arbetet är därför att studera parametrar som har en lägre påverkan på 

koldioxidutsläppet. Andra begränsningar är att endast klimatskalet studeras ur 

värmeöverföringssynpunkt och att ytterligare byggnadsmaterial, exempelvis armeringsjärn 

och gipsväggar, bortses från. Vissa värden på parametrar antas utifrån litteraturstudien och 

deras känslighet analyseras. De värden som antas är sådana som inte har varit möjliga att 

analysera ytterligare inom projektets tidsram.  
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3. Bakgrund 
 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Bruntland m. fl., 1987).  

Ovanstående citat definierar hållbar utveckling som idag är en viktig aspekt i samhället. För 

att uppnå en hållbar utveckling krävs engagemang från hela världen och tankesättet måste 

influera allt ifrån lagstiftningar till den enskilda människans vardag. Begreppet hållbar 

utveckling är uppbyggt av tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet innebär att användning av naturens resurser inte överskrider dess 

förmåga att återskapa dessa och det är denna dimension som ligger till grund för detta arbete. 

Social och ekonomisk hållbarhet innebär att samhället ska uppfylla mänskliga behov och att 

det finns affärsmässighet i det som produceras i landet (Regeringen, 2012). Växthuseffekten, 

som är en del i dimensionen ekologisk hållbarhet, påverkar klimatet och är därför viktigt att ta 

hänsyn till i arbetet för en hållbar utveckling.  

Växthuseffekten finns naturligt i jordens atmosfär, men dagens förstärkta växthuseffekt 

innebär att ökade utsläppsmängder av växthusgaser bildar ett allt tjockare skikt i atmosfären. 

Detta skikt släpper igenom solens strålning och absorberar jordens värmestrålning, vilket 

leder till en förhöjd medeltemperatur vid jordytan. Denna globala uppvärmning kommer att 

leda till katastrofer, men det är oklart vilken omfattning dessa kommer att ha och hur 

mänskligheten kommer att påverkas av detta (WWF, 2013). Enligt FN:s klimatpanel är en 

ökande stigningshastighet av världshavens nivå en följd av uppvärmningen, då den orsakar en 

förhöjd avsmältning av jordens glaciärer. Även extrema väderhändelser tros vara en följd av 

den globala uppvärmningen (IPPC, 2007). 

Växthuseffekten är en global angelägenhet och arbete för att minska utsläppet av 

växthusgaser pågår på de flesta håll i världen. Rika industriländer står för större delen av 

utsläppen då de byggt upp sin rikedom genom förbränning av fossila bränslen och avverkning 

av skog (Svensk Energi, 2012a). Även om Sveriges utsläpp är små jämfört med exempelvis 

USAs och Storbritanniens, är det möjligt att minska utsläppen genom förändringar i 

samhällets sektorer (WWF, 2013). Koldioxid är den främsta antropogena växthusgasen och 

koldioxidhalten i atmosfären har under åren 1850 till 2005 ökat med drygt 35 procent (IPCC, 

2007).  

Bostadssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning men det finns 

delade meningar om hur mycket koldioxidutsläpp som kan spåras till denna sektor. WWF 

anger att hushålls- och servicesektorn står för 15 procent av Sveriges koldioxidutsläpp 

(WWF, 2013), medan HSB anger att siffran är 20 procent (HSB, 2013). Under livscykeln för 

ett flerbostadshus nyttjas större delen av flerbostadshusets totala energinanvändning, 85 

procent, i användningsfasen och det är även här det största koldioxidutsläppet uppkommer. 

Under byggnationen används 14 procent och under rivningen en procent av totala 

energianvändningen (Johansson, Olofsdotter m.fl., 2005). 

Boverket, som är en central förvaltningsmyndighet, arbetar på uppdrag av riksdag och 

regering inom områdena samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. De har 

formulerat rekommendationer som bör uppfyllas för att minska energianvändningen och 

därmed koldioxidutsläppet från byggnader i bostadssektorn. Myndigheten menar att 

”byggnaderna ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning”. För att uppnå detta bör husets klimatskal konstrueras så att värmeförlusterna 

minimeras i den mån det är möjligt. Installationer för värme och kyla utformas för att uppnå 
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en god verkningsgrad under normal drift och övriga installationer ska konstrueras så att 

effektbehovet begränsas och energin används effektivt.  

I Stockholm ska nybyggda bostädernas specifika energianvändning inte överstiga 90 kWh per 

kvadratmeter och år. Specifik energianvändning är detsamma som energiprestanda och 

definieras i lagen om energideklaration som "den mängd energi som behöver användas i en 

byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett 

år" (Boverket, 2011a). Ett passivhus har en lägre energiprestanda än vanliga flerbostadshus då 

de konstrueras med tätare väggar och ventilation med hög värmeåtervinning (Sveriges 

centrum för nollenergihus, 2012). 
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4. Byggnation 
 

I detta avsnitt behandlas byggnadsmaterialet betong samt olika sorters isoleringsmaterial och 

fönster. Byggnationen och val av material påverkar det totala koldioxidutsläppet, både direkt 

vid tillverkning och genom hela livstiden i form av värmeförluster. Ett flerbostadshus 

konstrueras normalt med en stomme av betong och ytterväggar med utfackningspartier 

(Andersson, 2013). Utfackningsväggar består av trä, isolering och plåt eller stål (Rosekilde, 

Gustafsson m.fl., 2008). Byggföretaget JM konstruerar ytterväggar med 270 mm 

utfackningspartier och utanpå detta 30 mm puts eller tegel (Andersson, 2013). Fokus ligger på 

att undersöka koldioxidutsläpp från betongtillverkning samt värmeförluster på grund av val av 

isolering då dessa utgör de största delarna i klimatskalet och stommen, enligt Figur 2. 

 

Figur 2: Yttervägg med utfackningspartier (Andersson, 2013). 

 Betong 4.1
Betong är idag det vanligaste byggnadsmaterialet för stommen i flerbostadshus och består av 

ballast och cementpasta. Ballast är en blandning av olika bergmaterial som sand och sten. 

Cementpastan i sin tur är en blandning av cement, vatten, luft och ibland även kemiska 

tillsatser för att få önskade egenskaper. Då cementpastan är finporös, har lägre hållfasthet och 

påverkas mer av fukt och temperatur än ballasten strävas det efter att minimera innehållet av 

cementpasta i betong. En viss mängd cementpasta är däremot nödvändig då det är denna som 

binder ihop ballasten och skapar en formbar massa (Almgren, Holmgren m.fl., 2009) . En 

kubikmeter av den vanligaste byggbetongen består av 900 kg krossberg, 850 kg sand, 175 kg 

vatten och 410 kg cement (Hökfors, 2013). Betong har en mycket hög tryckhållfasthet vilket 

gör den lämplig att använda vid byggnation av höga hus. Draghållfastheten är däremot bara 

10 till 20 procent av dess tryckhållfasthet, vilket brukar kompenseras för genom att gjuta in 

armeringsjärn i betongen. Då betong är en vara som hårdnar snabbt vid kontakt med luft vill 

byggnadsbolagen ofta ha materialet vid en specifik tidpunkt och väljer därför att handla 

betong från en närliggande fabrik (Almgren, Holmgren m.fl., 2009). 

4.1.1 Koldioxidutsläpp under betongens livscykel 
Den mängd koldioxid som släpps ut under betongens livscykel går att spåra till transporter av 

material och energin som krävs för att krossa bergsmaterialet som används, men den allra 

största delen av utsläppen kommer från tillverkningen av cement (Lagerblad, 2005). 

Cementtillverkningen är idag en av de industrier som står för störst andel av världens totala 

koldioxidutsläpp, år 2010 var andelen cirka fem till sju procent (Benhelal, Zahedi m.fl., 
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2012). Om koldioxidutsläppet från betong ska minskas är det viktigt att effektivisera 

cementtillverkningen och möjligheter till detta disskuteras i kapitel 4.1.2. 

Under betongens livstid pågår en process som kallas karbonatisering, vilket innebär att 

koldioxid i en fuktig miljö, exempelvis luft eller vatten, reagerar med kalciumjoner i 

cementpastan och binds i betongen som kalciumkarbonat. De ytor som har kontakt med luft 

eller vatten karbonatiserar snabbt, men det skal som då bildas hindrar det inre materialet från 

att karbonatisera. Detta innebär att processen kommer att ske snabbt i början av en byggnads 

livstid för att därefter avta. När byggnaden rivs kommer dock karbonatisering ske i snabb takt 

igen, då rivningen innebär att materialet krossas och många ytor kommer i kontakt med luft. 

Teoretisk sett ska karbonatiseringen kunna kompensera för de koldioxidutsläpp som 

uppkommer vid de kemiska reaktioner som sker när klinker för cement tillverkas, vilket 

motsvarar ungefär hälften av det totala koldioxidutsläppet vid cementtillverkning. På grund av 

många faktorer kan denna kompensation inte genomföras praktiskt, men en viss mängd 

koldioxid kan bindas i materialet och kompensera för utsläppet vid cementtillverkningen 

(Lagerblad, 2005). Sveriges största cementtillverkare Cementa anger att minst 10 till 20 

procent av den koldioxid som uppkommer vid bränningen av klinkers karbonatiseras i en 

byggnad av betong under en period av åttio år (Heidelberg Cement, 2013).  

4.1.2 Koldioxidutsläpp vid cementtillverkning 
Fram till mitten av 1990-talet var det vanligaste bindmedlet för betong det cement som kallas 

Standard Portlandcement (ordinary Portland cement, OPC) och det dominerade marknaden 

med 56 procent av cementanvändningen (Schnider, Romer m.fl., 2011). Den cementsort som 

utgjorde 90 procent av konsumtionen år 2009 är en variant på OPC som kallas Standard 

Byggcement, eller Portland-kalkstencement. Denna cementsort framställs ur ett blandat 

pulver av kalksten och lermineral. Pulvret bränns i stora roterande ugnar till en temperatur på 

cirka 1400°C och bildar glashårda mineraler som kallas klinker. Klinkern mals ner 

tillsammans med gips och blir då cement (Almgren, Holmgren m.fl., 2009). Under den tid 

som pulvret bränns till klinker används ofta fossila bränslen, vilket står för 40 procent av 

koldioxidutsläppet i processen. Av resterande 60 procent resulterar cirka 10 procent av 

koldioxidutsläppet från transport av råmaterial och drift av fabriken (Benhelal, Zahedi m.fl., 

2012). Processen för att tillverka cement är energikrävande och Cementa anger att det släpps 

ut 867 kg koldioxid för varje ton tillverkat anläggningscement. Anläggningscement används 

för stora konstruktioner där det ställs höga krav på betongens beständighet, däribland 

flerbostadshus (Hökfors, 2013).  

Trots att det har genomförts många förbättringar inom cementindustrin finns det fortfarande 

möjligheter till minskade koldioxidutsläpp. Det är framförallt tre alternativa strategier som har 

studerats under de senaste årtiondena (Benhelal, Zahedi m.fl., 2012). 

 Strategi 1: Minskning av bränsle- och energianvändning 

 Strategi 2: Separation och förvaring av koldioxid 

 Strategi 3: Användning av alternativa material och bränslen 

Strategi 1 innebär att mängden koldioxid som släpps ut från cementfabriker i världen 

reduceras genom modern teknik som minskar bränsle- och energianvändning. En stor mängd 

av den energi som används vid bränningen av klinker förloras till omgivningen i form av 

värmeförluster. Genom att istället utnyttja denna värme till att generera elektricitet kan 

energianvändningen minska (Engin, Ari, 2004). Även genom en effektivisering av 

tillverkningsprocessen, till exempel genom att hetta upp råmaterialet och därmed torka pulvret 

innan pulverbränningen påbörjas, kan koldioxidutsläppet reduceras med upp till 20 procent. 

En optimering av fabriken kan minska energianvändningen betydande och det krävs då en 
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effektivisering av hela fabriken för att slippa onödiga energiförluster. Detta kan bli dyrt 

eftersom det måste genomföras en analys av hela fabriken för att upptäcka var förlusterna 

uppkommer och därefter genomföra lämpliga åtgärder. Även genom att köpa in nya, mer 

effektiva maskiner kan energianvändningen minska (Benhelal, Zahedi m.fl., 2012).  

Separation och förvaring av koldioxid (Carbon Captur and Storage, CCS) är en teknik som 

ännu inte används då den är för dyr och komplicerad för att vara genomförbar i stor skala. 

Tekniken innebär som namnet antyder att koldioxiden separeras från övriga bränningsgaser 

och förvaras, vilket innebär att uppkomsten av koldioxid i sig inte minskar utan den 

förhindras från att släppas ut i luften (Benhelal, Zahedi m.fl., 2012).  

Den tredje strategin beskriver en möjlig åtgärd för att reducera mängden koldioxid som släpps 

ut under bränningen genom att ersätta samtliga fossila bränslen som används vid 

klinkerbränning med alternativa bränslen, så som biobränslen. Dock måste det tas i beaktning 

att olika bränslen har olika egenskaper och att detta kan resultera i att klinkern får varierande 

egenskaper (Schnider, Romer m.fl., 2011). En annan åtgärd är att ersätta råmaterialen i 

cement med alternativa material. Genom att ersätta klinker av lera och kalksten med 

alternativa bindemedel kan koldioxidutsläppet från cementindustrin minska (Schnider, Romer 

m.fl., 2011). Det mest lovande alternativet är att återanvända industriella biprodukter, så som 

flygaska eller silikastoft. Flygaska är den icke-förbränningsbara delen av de kolpartiklar som 

förbränns i kolkraft- och kraftvärmeverk (Almgren, Holmgren m.fl., 2009) och användning av 

flygaska i betong reducerar inte bara koldioxidutsläpp utan ökar även betongens hållfasthet 

(Benhelal, Zahedi m.fl., 2012). Även silikastoft har positiva effekter på betongens hållfasthet 

och fås från rökgasreningsanläggningar vid kiseljärn- eller kiseljärnlegeringsindustrin. Dessa 

alternativa bindningsmedel kan antingen blandas direkt i cementet eller tillsättas i betongen på 

betongfabriken (Almgren, Holmgren m.fl., 2009). Svårigheten med att ersätta klinkers är 

framförallt bristen på dessa fördelaktiga biprodukter, men även tekniska och ekonomiska 

förutsättningar försvårar för detta sätt att minska koldioxidutsläppet inom cementindustrin 

(Benhelal, Zahedi m.fl., 2012). 

 Isolering 4.2
Isolering används för att få ett behagligt inomhusklimat genom att stänga ute kall- respektive 

varmluft beroende på årstid. En bra isolering är ett effektivt sätt att minska 

energianvändningen för uppvärmning eller nedkylning och därmed ett sätt att minska 

koldioxidutsläppet från flerbostadshus.  

Det finns flera olika sorters isoleringsmaterial och hur flerbostadshus isoleras varierar med 

vilket år huset är byggt. Flerbostadshus byggda på 1960 och 1970-talet har vanligen 

mineralull som isolering men endast i tunnare varianter. Under 1980-talet ökades 

isoleringstjockleken med mineralull i nybyggda hus (Johansson, 2008) och än idag är 

mineralull det mest använda isoleringsmaterialet (Swedisol, 2013). Material som cellplast, 

cellulosaisolering och träfiberisolering förekommer i flerbostadshus och även i kombination 

med mineralull. För att beräkna värmeförluster i isoleringsmaterialen används dess λ-värde 

som anger materialets värmekonduktivitet. Ett lågt λ-värde innebär att materialet har en hög 

isoleringsförmåga och låg värmeledningsförmåga (Energimyndigheten, 2011a). 

Värmekonduktiviteten för de vanligaste isoleringsmaterialen visas i Tabell 1 och detaljerad 

information om respektive isoleringsmaterial redovisas i kommande kapitel.  
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Tabell 1: Olika isoleringsmaterial och dess värmekonduktivitet. 

Isoleringsmaterial Värmekonduktivitet (W/mK) 

Mineralull 0,03 – 0,04
1 

Cellplast 0,035
1 

Cellulosaisolering 0,039
2 

Träfiberisolering 0,033
3 

Isolering av pappersmassa 0,05
1 

Isolering av returpapper 0,06
1 

Isolering av kutterspån 0,08
1 

Isolering av kork och träullsplattor 0,09
1 

Källa: 1. (Burström, 2007), 2. (Cremab, 2013), 3. (Thermocell, 2013). 

4.2.1 Mineralull 
Isoleringsmaterialet mineralull förkommer som stenull eller glasull. Principen för att tillverka 

dessa är i grunden densamma; materialet smälts samman och spinns till ull (Swedisol, 2013). 

Glasull tillverkas av främst sand, kalksten och soda som smälts vid en temperatur av 1400 °C. 

Även tillverkning med glaskross förekommer (Eurima, 2011). Det smälta materialet rinner 

tillsammans med bindemedel ner i en spinnare som roterar. Spinnaren har många små hål som 

det smälta materialet slungas ut igenom och bildar fibrer. Därefter stelnar dessa i en 

härdningsugn med temperaturen 200 °C. Tillsammans bildar fibrerna glasullen som används 

för isolering (Burström, 2007). Andelen oorganiskt material i glasull är 95 till 96 procent. 

Användningen av återvunnet glas ökar, vilket minskar den totala energianvändningen och 

därmed koldioxidutsläppet för att tillverka glasull (Eurima, 2011). Stenull tillverkas av 

råvarorna diabas och basalt som smälts samman med koks vid en temperatur av 1600 °C. 

Andelen råvarumaterial är ungefär 98 procent och resterande två procent är bindningsmaterial 

och olja. På samma sätt som för glasullen slungas smältan i ett roterande spinnhjul och bildar 

fibrer som sedan stelnar i en härdningsugn (Burström, 2007).  

Efter att isoleringsmaterialen har härdats tillsätts små mängder av fenolharts. Detta för att 

göra mineralullen mer hanterbar och formstabil. Glasullen som är nästan vit får då en gul färg 

och stenullen får en mörkare gråbrun färg. För att minska risken att damm avges och för att 

göra isoleringen vattenavstötande tillsätts även olja. Mineralull levereras antingen som lösull, 

mattor eller skivor. Strukturen som bildas med långa fibrer i ett plan och korta fibrer 

slumpmässigt orienterade gör att isoleringen hindrar konvektion och luften i materialet gör att 

den leder värme dåligt (Burström, 2007). Värmekonduktiviteten för mineralull beror på dess 

densitet och varierar mellan 0,03 och 0,04 W/(mK) enligt Tabell 1. Mineralull har förutom sin 

goda isoleringsförmåga även egenskaperna att det är ljuddämpande, att det inte ruttnar eller 

sjunker ihop och att det inte brinner (Swedisol, 2013). För att minska påverkan på miljön och 

användningen av råvaror används restavfall från mineralulltillverkning som råvaror vid 

tillverkning av ny mineralull (Paroc, 2012).  

4.2.2 Cellplast 
Ett annat isoleringsmaterial är cellplast som består av expanderad plast. Vid expansionen, som 

sker vid upphettning av plasten, bildas porer och det är dessa som utgör den isolerande 

förmågan. Det finns cellplast med öppna eller stängda porer. Cellplast med öppna porer 

används vanligen för ljudisolering och stängda porer som värmeisoleringsmaterial (Swedisol, 

2013), (Burström, 2007). De stängda porerna kan fyllas med gas för att öka 

isoleringsförmågan och vanligen används luft då det är en dålig värmeledare (Burström 

2007). Olika varianter av cellplast förekommer och den vanligaste är polystyrencellplast. 
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Det finns två huvudtyper av polystyrencellplast; expanderad polystyren (EPS) och extruderad 

polystyren (XPS) (Johansson, 2008). För att tillverka EPS används små plastkulor 

innehållande kolväte. Dessa värms upp av vattenånga vilket medför att de expanderar och 

därefter placeras de i formar för att smältas ihop till isoleringsblock. Materialets höga 

värmeisolerande förmåga fås då kolvätet ersätts med luft i slutet av tillverkningsprocessen. 

XPS tillverkas genom att smält styrenplast innehållande kolväte pressas ur ett munstycke och 

formas till expanderad plast. För att få önskad form på isoleringsmaterialet gjuts detta 

(Burström, 2007), (Johansson, 2008). Styrencellplast är ett bra isoleringsmaterial utifrån 

isoleringsförmåga men det är brännbart och för att minska risken för att den smälter eller 

antänds kan flamskyddsmedel tillsättas (Burström, 2007), (Swedisol, 2013). Som redovisat i 

Tabell 1 är värmekonduktiviteten för polystyrencellplast är 0,035 W/(mK). 

4.2.3 Träbaserade isoleringsmaterial 
Träbaserade isoleringsmaterial har funnits i alla tider eftersom det baseras på material som 

finns i naturen. Flera olika material kan användas som grund för träbaserad isolering och 

tillverkningsprocessen för dessa skiljer sig åt. Returpapper och pappersmassa som används 

som isolering mals ner och blandas med brandhämmande medel, vanligen borsalter. 

Värmekonduktiviteten är 0,060 W/(mK) för returpapper och 0,050 W/(mK) för pappersmassa. 

Ett vanligt träbaserat isoleringsmaterial förr i tiden var kutterspån. Materialet fås från 

träindustrin och har en värmekonduktivitet på ungefär 0,080 W/(mK). Isolering gjord av kork 

och träullsplattor förekommer också men dessa material har hög värmeledningsförmåga, 

ungefär 0,090 W/(mK) (Burström 2007). De ovan beskrivna träbaserade isoleringsmaterialen 

är brännbara och används därför inte i nybyggnation av flerbostadshus idag.  

Moderna varianter av träbaserade isoleringsmaterial är cellulosaisolering och träfiberisolering. 

Fördelarna med dessa jämfört med mineralull och cellplast är att isoleringsmaterialet är 

naturligt, tar upp och avger fukt samt att det har hög densitet, vilket leder till hög 

isoleringsförmåga och en lufttät byggnad. Cellulosaisolering från Cremab har en 

värmekonduktivitet på 0,039 W/(mK) (Cremab, 2013) och Thermocell träfiberisolering har en 

värmekonduktivitet på 0,033 W/(mK) (Thermocell, 2012).  

4.2.4 Thermoreflekt 
Isoleringsmaterialet Thermoreflekt erbjuds av företaget Wiedland och den ökade 

isoleringsförmågan i materialet beror på reflektion. Detta är ännu ett nytt material på 

bostadsmarknaden och därmed ovanligt i flerbostadshus. Materialet är uppbyggt av luftfyllda 

plastbubblor i polyethylen med reflekterande filmer på var sida om plastmaterialet. Värme 

respektive kyla reflekteras mot filmerna och minskar värmeförlusterna på grund av strålning. 

Thermoreflekt är ett diffusionstätt material vilket gör att konvektionsförlusterna är små och 

värmeförluster på grund av ledning är även de små då det luftfyllda plastmaterialet leder 

värme/kyla dåligt (Wiedland, 2013). Thermoreflekt utvecklades för användning i rymden, där 

temperaturskillnaderna är stora. Eftersom förutsättningarna på jordytan skiljer sig betydande 

från förutsättningarna i rymden, pågår diskussioner om huruvida isoleringsmaterialet är 

lämpligt vid användning i flerbostadshus i Sverige (Bofast, 2010).  

4.2.5 Koldioxidutsläpp 
Koldioxidutsläppet från uppvärmningen av ett flerbostadshus kan förändras genom val av 

isoleringsmaterial. En låg värmekonduktivitet hos isoleringsmaterialet i kombination med en 

ökad tjocklek leder till lägre värmeförluster. Genom lägre värmeförlusterna minskar 

uppvärmningsbehovet och därmed koldioxidutsläppet. Hur mycket utsläppen minskar beror 

på vilken uppvärmningsmetod flerbostadshuset har, detta beskrivs mer utförligt i kapitel 5.1. 
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Det uppkommer även koldioxidutsläpp vid tillverkning av isoleringsmaterial. Dessa utsläpp är 

små i jämförelse med den värmeproduktion som isoleringen bidrar till att minska och beaktas 

därför inte. Isoleringstillverkaren Paroc har beräknat att för varje ton koldioxid som släpps ut 

vid deras isoleringstillverkning bidrar deras stenull till att minska koldioxidutsläppet med 200 

ton på grund av ett minskat uppvärmningsbehov (Paroc, 2012).  

 Fönster 4.3
Det finns flera olika sätt att minska värmeförlusterna från fönsterytorna, bland annat genom 

att använda flera glas och fylla mellanrummen mellan glasen med gas. I och med att 

värmeförlusterna minskar blir koldioxidutsläppet lägre. Egenskaper så som ljusinsläpp, 

fukttäthet, ljudisoleringsförmåga och säkerhet är ofta viktiga för konsumenten att beakta vid 

val av fönster (Olsson-Jonsson, Johansson, 2011), men inget som analyseras i detta arbete.  

Det har länge varit vanligt i Sverige att använda fönster med flera glas. Den vanligaste 

konstruktionen fram till 1970-talet var tvåglasfönster utrustade med en varierande 

konstruktion av kopplade bågar. Därefter kom treglasfönster för att öka energieffektiviteten, 

dessa utrustade med tre bågar (Olsson-Jonsson, Johansson, 2011). Dagens treglasfönster har 

isolerrutor bestående av två eller tre fönster fyllda med luft eller annan gas, vanligen en 

ädelgas (Energimyndigheten, 2011a). Lågemissionsskikt kan användas för att minska 

strålningsförlusterna från fönstren genom att temperaturstrålning reflekteras (Olsson-Jonsson, 

Johansson, 2011). 

För att beräkna värmeförlusterna från fönster används värmegenomgångstalet, U-värdet, för 

respektive konstruktion. Ett lågt U-värde betyder att det värmeförlusterna är små och fönstret 

anses då energieffektivt. Kallras under vinterhalvåret minskar också med ett lägre U-värde då 

den kalla luften mot den yttre fönsterrutan inte överförs på den inre i samma grad som för ett 

fönster med högt U-värde (Olsson-Jonsson, Johansson, 2011).  

Tabell 2: Sveriges största fönstertillverkares genomsnittliga U-värden för olika typer av 

fönster. 

Tillverkare   

 

Typ av fönster 

 

Elitfönster
4 

 

SP Fönster
5 

 

Traryd
6 

SP Sveriges 

Tekniska 

Forskningsinstitut
7 

Tvåglas  2,5 2,5 2,4 – 2,6 

Tvåglas isolerruta 1,8 1,7 1.7 1,8 1,5 – 1,7 

Tvåglas superisolerruta 1,4   1,3 – 1,5  

Treglas    1,8 – 2,1  

Treglas isolerruta 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 – 1,4  

Treglas superisolerruta 0,8  0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 – 1,0  

Källa: 4. (Elitfönster, 2013), 5. (SP Fönster, 2013), 6. (Traryd Fönster, 2013), 7. (Olsson-

Jonsson, Johansson, 2011). 

I Tabell 2 visas U-värden för några olika typer av fönster. Värdena är hämtade från 

sortimentet hos de största fönstertillverkarna i Sverige. Två- och treglasfönster med enkla glas 

är inte vanliga på marknaden idag utan någon typ av isolerruta används för att minska 

värmeförlusterna. Den typ av fönster som i Tabell 2 kallas superisolerruta är de bästa 

alternativen hos de undersökta tillverkarna. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tagit 

fram ungefärliga U-värden för respektive fönstertyp och det är dessa som redovisas i kolumn 

fyra i Tabell 2.   
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5. Användning 
 

Detta avsnitt inkluderar de områden som ger upphov till koldioxidutsläpp då huset är i bruk. 

Områdena som beskrivs är uppvärmning, elektricitet och ventilation. I Figur 3 visas inom 

vilka områden energi används i ett flerbostadshus. Elektricitet och värme framställs hos olika 

leverantörer och det är främst vid produktionen som koldioxidutsläpp uppkommer. Energin 

köps in av användarna och används för att driva bostaden och få ett behagligt boende. 

Förlusterna sker i form av värmeförluster och genom att minska dessa är det möjligt att 

minska energianvändningen. 

 

Figur 3: Energianvändning i ett flerbostadshus (IVA, 2012). 

 Uppvärmning 5.1
Ungefär 70 procent av den totala energianvändningen i flerbostadshus beror på 

uppvärmningen (Westlund, Armstrong, Darvik, m.fl., 2012). Det är också uppvärmningen 

som bidrar till det största koldioxidutsläppet från flerbostadshus under husets drifttid, 

eftersom koldioxidutsläppet till stor del beror på energianvändningen (IVA, 2012). Totalt sett 

användes 24,3 TWh, exklusive upptagen värme från värmepumpar, år 2011 för uppvärmning 

och varmvatten i flerbostadshus (Energimyndigheten, 2012a). I kommande kapitel beskrivs 

olika uppvärmningssätt i flerbostadshus och hur stora koldioxidutsläpp respektive system ger 

upphov till. 

Vanligaste uppvärmningssättet i svenska flerbostadshus är fjärrvärme som enligt statistik för 

år 2011 stod för drygt 92 procent, vilket motsvarar 22,2 TWh, av den totala uppvärmningen i 

flerbostadshus (Energimyndigheten, 2012a), (IVA, 2012). Fjärrvärme används för både 

uppvärmning och varmvatten. Eluppvärmning är det andra vanligaste uppvärmningssättet och 

drygt fem procent, 1,3 TWh, av flerbostadshusens energianvändning för uppvärmning utgörs 

av elektricitet. Det förekommer även oljeeldning och värmepumpar för uppvärmning, men 

dessa utgör endast drygt en procent av totala uppvärmningen i flerbostadshus 

(Energimyndigheten, 2012a) och beskrivs därför inte närmare i denna rapport. Det är inte 

heller möjligt att oljeeldning eller värmepumpar ger upphov till mindre koldioxidutsläpp än 

fjärrvärme eller eluppvärmning. Detta eftersom det fossila bränslet olja ger upphov till stora 

koldioxidutsläpp vid eldning samt att hus om har värmepumpar även behöver andra system 

för att klara av att producera den mängd värme som krävs i ett flerbostadshus (Björklund, 

Ohlsson, 2012).  
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5.1.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett system för uppvärmning som genom ett fjärrvärmenät leder värme till flera 

hus eller mindre stadsdelar (Energimyndigheten, 2011b). Fjärrvärmeproduktionen kan ske i 

ett värmeverk, som endast producerar värme, eller i ett kraftvärmeverk som utöver värme 

även kan producera el (Naturvårdsverket, 2005), (Björklund, Ohlsson, 2012). Värmen 

utvecklas genom förbränning av olika bränslen i stora pannor och värmer upp vatten, även 

kallat primärvatten, som leder värmen i nätet (Björklund, Ohlsson, 2012). Ett fjärrvärmenät 

som består av välisolerade ledningar nedgrävda i jorden transporterar primärvattnet med hjälp 

av pumpar till respektive hus kundcentral (Johansson, 2007). Kundcentralen består av en 

fjärrvärmecentral innehållande en eller flera värmeväxlare och dessa tar emot värmen från 

primärvattnet för att värma sekundärvattnet i husets interna system. När värmen tagits från 

primärvattnet transporteras det tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt (Björklund, 

Ohlsson, 2012), (Energimyndigheten, 2011b). 

För att producera el i ett kraftvärmeverk används en ångpanna. Överhettad ånga driver en 

turbin som i sin tur driver en generator, som genererar elektricitet. Ett kraftvärmeverk har en 

högre verkningsgrad än ett värmeverk, upp mot 90 procent, då värmen som uppstår vid 

produktion av el tas till vara och blir fjärrvärme (Svensk Fjärrvärme, 2013a). Energi kan även 

återvinnas från rökgasen som lämnar pannan efter förbränning och detta görs för att 

ytterligare öka verkningsgraden i värmeanläggningar. Detta fungerar då bränslet är fuktigt 

eller då det bildas vätgas vid förbränningen (Naturvårdsverket, 2005). Det vanligaste bränslet 

som används vid eldning är biobränsle; exempelvis träflis och pellets, eller avfall samt 

spillvärme från industrin i värmepumpar. Även eldning med fossila bränslen som kol och olja 

förekommer men då dessa bidrar till en större miljöpåverkan än biobränslen minskar 

användandet av dessa (Energimyndigheten, 2011b), (Naturvårsverket, 2005), (Björklund, 

Ohlsson, 2012). Det är dock vanligt att fossila bränslen används vid hög belastning i 

fjärrvärmeverket, vilket kallas spetslast och förekommer exempelvis då det är kallt ute 

(Naturvårdsverket, 2005).  

Några fördelar med fjärrvärme är att det är billigare än el- och oljeuppvärmning, det används 

förnybara bränslen och värmen som uppstår i industrier tas till vara som annars skulle gått 

förlorad. En nackdel är att det inte går att välja leverantör, den leverantör som levererar 

fjärrvärme i det nät huset tillhör måste användas som leverantör (Energimyndigheten, 2011b). 

Fjärrvärmen i Stockholm är främst uppbyggt av fyra fjärrvärmenät; södra, norra, centrala och 

Tyresö-Jordbro. Den största fjärrvärmeleverantören i Stockholmsområdet är Fortum, men 

även Söderenergi, Norrenergi, Vattenfall och E.ON levererar fjärrvärme i området (Djuric 

Ilic, Henriksson m.fl., 2009). Ytterligare aktörer finns på marknaden men dessa är små och tas 

ej hänsyn till i denna studie. Fortum producerade under 2011, 7978 GWh fjärrvärme till 

Stockholmsområdet (Fortum, 2011a). De använder 84 procent förnybara och återvunna 

bränslen och beräknar att utsläppsmängden av koldioxid från deras fjärrvärmeproduktion 

uppgår till 64 g CO2/kWh år 2011 (Fortum, 2011b). Stockholms största 

fjärrvärmeleverantörer och deras koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktionen presenteras i 

Tabell 3. 

Fjärrkyla blir allt vanligare och fungerar på samma sätt som fjärrvärme, men istället för varmt 

vatten flödar kallt vatten genom rören. Samma fjärrvärmecentral som används för värme kan 

inte användas för kyla och varje hus behöver därför en separat kundcentral för fjärrvärme och 

fjärrkyla. Det kalla vattnet fås från kallt sjö eller havsvatten, eller kylan i marken (IVA, 2012). 

Systemen bör samordnas för att undvika att inte båda systemen är på samtidigt 

(Energimyndigheten, 2011c). 
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Tabell 3: Stockholms största fjärrvärmeleverantörer med uppgifter om andel förnybara 

bränslen som används vid produktion av fjärrvärme och hur mycket koldioxid som släpps ut 

per producerad kWh.  

Fjärrvärmeleverantör Andel förnybara bränslen (%) Utsläpp av CO2 (g/kWh) 

under produktionen 

Fortum
8 

77 64 

Söderenergi
9 

96,6 24 

Norrenergi
10 

98 6 

Vattenfall
11 

100  0 

E.ON
12 

94 42 

Källa: 8. (Fortum, 2011b), 9. (Söderenergi, 2012), 10. (Norrenergi, 2013), 11. (Vattenfall, 

2012a), 12. (E.ON, 2013a). 

I Tabell 3 presenteras de fjärrvärmeleverantörer som dominerar marknaden i Stockholm, där 

Fortum är den leverantör som har störst andel av marknaden. För att minska 

koldioxidutsläppet använder fjärrvärmeleverantörerna stora andelar förnybara bränslen i sina 

respektive bränslemixar. Samtliga leverantörer räknar att biobränsle är koldioxidneutralt, se 

vidare beskrivning kapitel 5.1.2, och angivna värden är beräknade ur ett 

produktionsperspektiv. Fortum anger att 77 procent är förnybara bränslen och om återvunna 

bränslen räknas in blir siffran 84 procent vilket ger ett koldioxidutsläpp på 64 g/kWh. 

Söderenergi använder 96,6 procent förnybara bränslen och anger att utsläppsmängden av 

koldioxid är 24 g/kWh. Vattenfall anger att de enbart använder sig av förnybara bränslen för 

värmeproduktionen i Drefvikens kraftvärmeverk, fossila bränslen har endast använts under 

några kalla dagar under året och har enligt Vattenfall ingen påverkan på utsläppsmängden sett 

över hela året.  

5.1.2 Koldioxidutsläpp från fjärrvärme 
Fjärrvärmens koldioxidutsläpp beror till stor del på vilken bränslemix som används vid 

produktion av fjärrvärme och hur stora värmeförlusterna är, då värmeförlusterna ökar 

energianvändningen. Koldioxidutsläppet uppkommer främst i rökgaserna som bildas vid 

förbränningen av bränslemixen. Även utsläpp vid transport av bränslen förekommer men 

dessa varierar beroende på bränsle och var fjärrvärmeverket är placerat. Koldioxidutsläppet 

från fjärrvärmeproduktionen kan direkt hänföras till bränslets sammansättning, medan 

förbränningsteknik eller reningsåtgärder inte påverkar halten koldioxidutsläpp märkvärt. 

Ännu finns det inte några metoder för att binda koldioxid men det förkommer forskning för 

att kunna lagra koldioxid i framtiden, vilket finns beskrivet som separation och förvaring av 

koldioxid i kapitel 4.1.2. Det som finns att göra idag för att minska koldioxidutsläppet från 

fjärrvärmen är att använda bränslen som innehåller en låg andel kol (Naturvårdsverket, 2005), 

(Energimyndigheten, 2006). 

Biobränsle anses ofta inte ge upphov till något koldioxidutsläpp då bränslet binder lika 

mycket koldioxid under dess livstid som släpps ut vid. Detta gäller endast om kretsloppet 

sluts, det vill säga om nya växter och träd planteras (Energimyndigheten, 2006), 

(Naturvårdsverket, 2005). Biobränslen ger dock upphov till koldioxidutsläpp vid transport av 

bränslet och eftersom energiinnehållet i biobränsle är lägre än i fossila bränslen krävs det mer 

bränsle vid förbränningen (Energimyndigheten, 2006) (Naturvårdsverket, 2005). Kol och olja 

har de högsta utsläppen av koldioxid och då bränslena inte produceras i Sverige krävs långa 

transporter vilket leder till ytterligare koldioxidutsläpp. Ett annat fossilt bränsle som 

förekommer i fjärrvärmeproduktion är naturgas. Mängden kolatomer per energienhet är 



15 

 

betydligt mindre i naturgas än i kol och olja vilket medför att naturgas är det bättre 

alternativet av de ovan nämnda fossila bränslena (Naturvårdsverket, 2005). 

Under leveransen av värme och värmeutbyte i kundcentralerna sker värmeförluster till 

omgivningen. Detta innebär att mer värme än vad som egentligen behövs måste produceras 

vilket ökar koldioxidutsläppet från den producerade värmen. Upp till 20 procent av värmen 

går förlorad i transporten av värmen från fjärrvärmeverket till kundcentralen 

(Energimyndigheten, 2006). För att minska värmeförlusterna finns teknik för isolering av 

fjärrvärmecentralerna, något som sällan förekommer i Sverige. Andra sätt att öka 

energieffektiviteten är värmeväxlare med högre verkningsgrad samt energieffektivare 

cirkulationspumpar (Boss, 2011).  

5.1.3 Eluppvärmning 
Uppvärmning av flerbostadshus sker även med el och då antingen med vattenburna system 

eller med direktverkande el. Vattenburna system består av en elpanna eller elpatron som 

värmer upp vatten. Vattnet transporteras i rör och ledningar i huset till radiatorer som sprider 

värmen i huset. Direktverkande el bygger på att el omvandlas direkt till värme i radiatorerna. 

Radiatorerna kan vara oljefyllda eller inte, vilket ger olika värmeegenskaper i radiatorn. 

Oljefyllda radiatorer har en förmåga att bevara värme och ger därmed en jämnare 

värmereglering (Energimyndigheten, 2012b).   

5.1.4 Koldioxidutsläpp från eluppvärmning 
De koldioxidutsläpp som uppkommer på grund av eluppvärmning beror främst på hur elen 

produceras, mer om detta finns beskrivet i kapitel 5.2. 

5.1.5 Solvärme 
För att ta vara på solens strålning, som är en förnybar primärenergikälla, används solfångare 

för uppvärmning. Detta är ännu en ovanlig metod för uppvärmning av flerbostadshus, men 

JM nämner att det är teknik de undersöker (Andersson, 2013) och Hammarby Sjöstad är ett 

exempel där solfångare används redan idag (GlashusEtt, 2006).  Dock kan inte endast 

solvärme användas för uppvärmning då solinstrålningen i Sverige under främst vintern inte 

räcker för att producera den värme som behövs i ett hus. Därav har byggnader som använder 

sig av solvärme ytterligare uppvärmningssystem, exempelvis fjärrvärme.  

Systemet är uppbyggt av solfångare som tar emot solstrålningen, förbindelserör mellan 

solfångare och värmelager samt ett drivpaket. Det är drivpaketet som styr värmebäraren, 

vanligen glykol och vatten, genom en pump och reglerar systemet beroende på 

temperaturskillnaden mellan solfångare och värmelager. Från värmelagret fås värme som kan 

användas till uppvärmning av bostäder eller vatten. I flerbostadshus kan solfångare integreras 

i taket och förutom att producera värme fungerar det även som täckmaterial. Speciellt vid 

nyproduktion är installation av solfångare aktuellt men även på befintliga flerbostadshus kan 

solfångare installeras (Energimyndigheten, 2009). HSB anger att på ett av husen i Hammarby 

Sjöstad där solfångare installerats på taken produceras hälften av totala 

varmvattenförbrukningen från solvärme (GlashusEtt, 2006).  

5.1.6 Koldioxidutsläpp från solvärme 
Under produktion av solvärme uppkommer inte några koldioxidutsläpp då omvandlingen till 

värme inte kräver några resurser utöver att systemet fungerar (Energimyndigheten, 2009). 

Även under tillverkningen är energianvändningen låg, den mängd energi som en solfångare 

producerar under två år är den energi som krävs för att tillverka solfångaren (Formas, 2004). 

Ur ett livscykelperspektiv är koldioxidutsläppet från solvärme 0,046 g/kWh (Värmeforsk, 

2011).  
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5.1.7 Installationer för uppvärmning 
De val av installationer för uppvärmning som kan göras vid konstruktionen av ett 

flerbostadshus är främst hur värmen ska distribueras i huset, exempelvis genom radiatorer 

eller golvvärme. I flerbostadshus är golvvärme oftast är ett komplement till radiatorer och 

används i liten skala och därför tas ingen vidare hänsyn till denna installation. Möjligheten att 

påverka vilken sorts fjärrvärmecentral som sätts in i huset är liten då fjärrvärmeleverantören 

använder en viss central. Det sker kontinuerlig forskning för att förbättra kundcentralerna och 

äldre kundcentraler har bytts mot nyare och mer effektiva centraler (Svensk Fjärrvärme, 

2013b). Övriga parametrar så som förluster i fjärrvärmenätet och val av bränsle anses vara 

leverantörens val och där kan konstruktören ej vara med och påverka.  

Det vanligaste värmesystemet i flerbostadshus i Sverige är det vattenburna värmesystemet 

med radiatorer som är kopplade till husets uppvärmningssystem (Johansson, 2005). Det finns 

två typer av vattenburna värmesystem; lågtemperatursystem och högtemperatursystem. 

Lågvattentemperatursystem är det vanligaste vattenburna värmesystemet i Sverige i 

flerbostadshus byggda efter 1984 och vattentemperaturen i dessa system är ungefär 55 grader. 

Högvattentemperatursystem har en vattentemperatur på 80 grader och var det främsta 

vattenburna värmesystemet före 1984 (Energimyndigheten, 2012c). Systemet avger värme 

genom strålning och konvektion (Johansson, 2005). 

Radiatorerna kan vara uppbyggda på olika sätt och de vanligaste är ett- och två-rörssystem. 

Det förekommer även trerörssystem men dessa är ännu ovanliga på grund av den höga 

kostnaden (Johansson, 2005). Ett-rörssystem installerades ofta i flerbostadshus byggda på 60-

talet men sedan har två-rörssystem blivit vanligare att använda. I ett ett-rörssystem är 

radiatorerna seriekopplade och tilloppsledningen för det varma vattnet kopplas endast till den 

första radiatorn. Returvattnet från den första radiatorn är nästa radiators tilloppsledning och så 

vidare (Björklund, Ohlsson, 2012). Detta system är billigast då dessa kräver minst röråtgång 

men då radiatorerna är seriekopplade avtar temperaturen efter varje radiator (Johansson, 

2005). Det innebär att det krävs stora radiatorer om avståndet från värmevattnets utlopp är 

stort. När det finns både en tilloppsledning och en returledning kallas systemet för två-

rörssystem, eller parallellsystem. Varje radiator har en tilloppsledning och en returledning 

vilket innebär att temperaturen på varmvattnet inte sjunker mellan radiatorerna på samma sätt 

som för ett-rörssystem (Björklund, Ohlsson, 2012). Andra delar som också är viktiga i ett 

radiatorsystem är pumpar som gör att vattnet cirkulerar, expansionskärl som gör att 

densitetsskillnader på vattnet inte påverkar trycket i systemet, termostater och 

injusteringsventiler som ser till att vattnet håller rätt temperatur (Johansson, 2005), 

(Björklund, Ohlsson, 2012). I äldre radiatorsystem förekommer oftast självcirkulation då 

pumpar inte installerades i radiatorsystem då. Det kalla vattnet sjunker och det varma vattnet 

stiger på grund av olika densitet och det bildas då en tryckskillnad mellan inlopp och utlopp i 

ledningarna (Johansson, 2005).  

Luftburen värme innebär att ventilationsluften förbehandlas innan den släpps in i huset i ett 

tilluftsystem. Detta kan ske genom att värme i frånluften tas till vara i en värmeväxlare och 

används för att värma tilluften. Detta är dock sällan tillräckligt då luften behöver värmas 

ytterligare och det sker i ett luftbatteri där luften värms med varmt vatten med hjälp av en 

värmeväxlare där värmen vanligen fås från fjärrvärme (Johansson, 2005). Utförligare 

beskrivning finns i kapitel 5.3.    

5.1.8 Installationer för varmvatten 
I de flerbostadshus där fjärrvärme används är även varmvattensystemet sammankopplat med 

fjärrvärmen. Systemet för både kall- och varmvatten kallas tappvattensystem. Det är vanligast 

att flerbostadshus är anslutna till en allmän anläggning och en vattenmätare finns då 
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installerad för att mäta vattenflödet och för att förhindra att förorenat vatten når 

distributionsnätet. Tappvattensystemens ledning består av rostfria material så som koppar och 

rostfritt stål. Kravet på ledningarna är att dessa inte får avge skadligt ämnen i en koncentration 

som är skadligt för hälsan. Rören är vanligen isolerade för att minska värmeförlusterna och 

för att inte tappkallvatteninstallationen ska bli varm. Värmeöverföringen sker direkt till 

vattnet genom en värmeväxlare då huset använder fjärrvärme. Vid annan uppvärmning 

används en varmvattenberedare som exempelvis kan värma vattnet med el. Övriga 

komponenter som behövs i ett vattensystem är olika ventiler som reglerar vattenflödet och ser 

till att det är rätt temperatur i hela systemet (Björklund, Ohlsson, 2012). 

Tappvarmvattencirkulation, VVC, installeras vanligen i flerbostadshus och används för att 

hålla tappvarmvattenflödet någorlunda konstant och för att minska väntetiden på varmvatten 

från tappstället, vanligen kranen. Detta innebär då att tappvarmvatten alltid cirkulerar i huset 

och det finns alltid varmvatten tillgängligt på kort tid (Johansson, 2005).  

De regler som finns för tappvattensystem omfattar främst temperaturer på kall- respektive 

varmvattnet, men även väntetiden för varmvatten får inte vara för lång. Enligt Boverkets 

Byggregler får temperaturen på tappkallvatten inte överstiga 20°C för att inte tillväxt av 

mikroorganismer ska kunna ske. Tappvarmvattnet måste ha en temperatur på lägst 50°C och 

den får inte understigas någonstans i varmvattencirkulationen. Rekommendationen är dock att 

temperaturen bör vara minst 55 °C. En övre gräns på 60°C för tappvarmvattnet finns för att 

undvika skållning. Väntetiden för varmvatten bör vara högst 10 sekunder (Björklund, 

Ohlsson, 2012), (Johansson, 2005).   

 Elektricitet 5.2
Enligt Elåret 2011, en rapport framtagen av Svensk energi, stod svensk elproduktion år 2010 

för ett koldioxidutsläpp på 25,53 g/kWh producerad el, vilket samma år motsvarade 7,7 

procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp (Svensk Energi, 2012b). För att minska 

koldioxidutsläppet från elproduktionen bör fossila bränslen undvikas till förmån för el från 

förnybara primärenergikällor. Att en energiform är förnybar innebär att den fylls på i snabb 

takt, det är alltså ingen ändlig resurs, utan en resurs som förväntas kunna användas av 

framtida generationer på samma sätt som den används idag. Till förnybara primärenergikällor 

räknas solstrålning, vind, flödande vatten och biobränsle. Genom användning av dessa blir 

koldioxidutsläppet mindre vilket medför en mer hållbar elproduktion. Icke-förnybara 

primärenergikällor är sådana som används i betydligt snabbare takt än vad de fylls på och de 

förväntas därmed ta slut inom en överskådlig framtid. Inom denna kategori finns elproduktion 

med fossila bränslen, exempelvis kol och olja, som släpper ut en stor mängd koldioxid, men 

även uran, som kan räknas som hållbar ur en synvinkel av koldioxidutsläpp, men som istället 

avger radioaktivt avfall.  

Det går inte att styra vilket ursprung elen som levereras till ett specifikt hushåll har, då det är 

en mix av den el som produceras i vårt gemensamma nordiska energisystem (Fortum, 2011c). 

Dock är det möjligt att teckna ett elavtal som öronmärker en viss produktion i kraftverken och 

därmed erbjuder kunden ursprungsgaranti för elektriciteten. Detta innebär att ett elbolag som 

till exempel erbjuder kunder elavtalet 100 procent vattenkraft lovar att producera minst 

samma mängd el som kunden köper från vattenkraft. All producerad elektricitet måste enligt 

lag ursprungsmärkas och genom elektroniska elcertifikat kan ursprungsgarantin kontrolleras 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). Elproducenter har också möjlighet att märka sin el med 

Bra Miljöval som är framtaget av Naturskyddsföreningen. För att göra detta ställs krav på att 

elproduktionen ska komma från förnybara primärenergikällor samt att 

produktionsanläggningarna ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till den omgivande miljön. 

Ett flertal specifika krav finns listade för producenter som vill märka elen med Bra Miljöval. 

Elproducenter som har detta alternativ investerar även i olika projekt för att främja 
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miljöarbete (Naturskyddsföreningen, 2013). Om kunden inte gör något aktivt miljöval när de 

tecknar elavtal erhålls el från en energimix, vilket innebär att elleverantören tillverkar el från 

olika primärenergikällor. Denna energimix varierar hos olika företag på marknaden och 

koldioxidutsläppet från elproduktionen med energimix varierar stort.  

Den verkliga miljöeffekten med ursprungsgaranti är omdiskuterad. Kritiker menar att 

produktionen av el från förnybara energiformer inte ökar när konsumenter tecknar elavtal med 

ursprungsgaranti, utan att de kunder som inte har gjort något aktivt miljöval istället får en 

ökad mängd el producerad med fossila bränslen. Kunderna betalar därmed extra pengar för en 

minskad miljöpåverkan som inte exsisterar i verkligheten. I . 

Tabell 4 visas Sveriges tre största elproducenters olika elavtal för privatpersoner, från vilken 

primärkälla elen produceras, koldioxidutsläppet från produktionen samt pristillägget för 

respektive elavtal.  

Koldioxidutsläppet från hushållens elförbrukning kan även minska med en minskad 

förbrukning av elektricitet. Detta kan i flerbostadshus uppnås genom att byta till energismarta 

lösningar som lågenergilampor, energimärkt hemelektronik och energiklassade vitvaror, 

vilket analyseras mer ingående i kapitel 5.2.9. 

Tabell 4: Sveriges tre största elproducenters avtal för privatkunder, dess innehåll av 

respektive primärenergikälla, dess koldioxidutsläpp under produktionen samt pristillägget för 

att teckna ett visst avtal. 

Avtalsalternativ  Innehåll (%) av resp. 

primärenergikälla 

Utsläpp av CO2 (g/kWh) 

under produktionen 

Pristillägg 

(öre/kWh) 

Vattenfall
13 

   

100 % Vattenel 100 % Vattenkraft 0,00073 0 

100 % Vindel 100 % Vindkraft 0 1,9 

100 % Kärnkraftsel 100 % Kärnkraft 0,068 0 

Energimix 51,2 % Förnybara bränslen 

48,5 % Kärnkraft 

0,3 % Fossila bränslen 

2,1 0 

Fortum
14 

   

El med vattenkraft 100 % Vattenkraft 0 1,25 

El med vindkraft 100 % Vindkraft 0 2,5 

Bra miljöval 100 % Förnybara bränslen 0 1,88 

Energimix 100 % Kärnkraft 5 0 

E.ON
15 

   

100 % Vattenkraft 100 % Vattenkraft 0 0 

100 % Vindkraft 100 % Vindkraft 0 2,5 

Energimix 22,7 % Förnybara bränslen 

34,4 % Kärnkraft 

42,9 % Fossila bränslen 

291 0 

Källa: 13. (Vattenfall, 2013a), 14. (Fortum, 2013), 15. (E.ON, 2013b).. 

Tabell 4 presenterar Sveriges tre största elproducenters olika elavtal för privatkunder, 

koldioxidutsläppet från dessa samt pristillägg för vald primärenergikälla. Observera att 

koldioxidutsläppet endast behandlas ur ett produktionsperspektiv och inte från ett 

livscykelperspektiv. I dessa tabeller visas de energimixerna som producenterna erbjuder och 

E.ON uppger att deras energimix består av en stor del fossila bränslen och att 

koldioxidutsläppet för de kunder som inte tecknar ett miljöavtal är 291 g/kWh. Vattenfalls 
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koldioxidutsläpp för deras energimix är 2,1 g/kWh. E.ON och Vattenfall uppger att 

pristillägget för el från enbart vattenkraft är noll kronor. 

5.2.1 Solenergi 
Solen är ursprunget till många av de primärenergikällor som används och det finns olika 

tekniker för att utnyttja solens energirika strålning. Den är exempelvis basen för både 

vattenkraft och vindkraft då den driver vattnets kretslopp samt skapar tryckskillnader vilket 

gör att det börjar blåsa. Det är även möjligt att utnyttja energi direkt från solens strålar för att 

generera elektricitet med hjälp av solceller. En solcell består av en tunn skiva av 

halvledarmaterial, oftast kisel, och när solen träffar solcellen frigörs positiva och negativa 

elektroner som dras till varsin sida av cellen. Detta kan liknas med ett batteri och genom att 

kontakter kopplas till varsin sida av cellen kan flödet av elektroner utnyttjas (Ultra Energi, 

2013). Solceller ses som ett möjligt alternativ för elproduktion i framtiden 

(Energimyndigheten, 2011d), (Andersson, 2013) och används idag av ett fåtal flerbostadshus i 

Stockholmsområdet. Hammarby Sjöstad är en miljösatsning där solcellsanläggningar utnyttjas 

för att omvandla solstrålar till el. En kvadratmeters solcellsmodul i Hammarby Sjöstad kan 

omvandla energi till 100 kWh elektricitet per år, vilket motsvarar hushållselen för en 

bostadsyta på tre kvadratmeter (GlashusEtt, 2006).  

Solcellsanläggningar har ingen betydande driftskostand och kostnaden för dessa bestäms 

därför av kapitalkostnaden för anläggningen. Idag är solceller ett relativt dyrt system men 

kostnaderna har minskat stadigt sedan tekniken introducerades på bostadsmarknaden och 

tekniken ses därför som en möjlig konkurrent till dagens energiformer för elproduktion. 

Solceller på flerbostadshus kan antingen integreras i klimatskalet eller placeras utanpå 

byggnadens fasad. De solceller som är vanligast på marknaden idag har en verkningsgrad på 

cirka 15 % (Energimyndigheten, 2010a). Solceller ger inte upphov till några koldioxidutsläpp 

under drifttiden, utan de koldioxidutsläpp som uppkommer sker i samband med tillverkningen 

av solcellerna. Enligt European Photovoltaic Industry Association (EPIA) beräknas 

koldioxidutsläppet från solceller nå ett värde på 16 till 32 g CO2/kWh ur ett 

livscykelperspektiv, där den stora variationen av koldioxidutsläppet beror på var i Europa 

solcellerna tillverkas och vilka metoder som används. Detta är ett relativt högt utsläpp i 

jämförelse med andra förnybara primärenergikällor, men siffran förväntas sjunka inom en 

snar framtid med bland annat högre verkningsgrad hos cellerna och effektivare 

tillverkningsmetoder (EPIA, 2011).  

5.2.2 Vattenkraft  
Vatten är Sveriges viktigaste förnybara primärenergikälla för elproduktion då den producerar 

nästan hälften av all elektricitet som används i Sverige. År 2011 låg den exakta siffran på 66 

TWh vilket samma år var 45 procent av landets totala elproduktion (Svensk Energi, 2012b). 

För vattenkraft utnyttjas vattnets fallhöjd och flöde för att generera elektricitet. Vattnet som 

strömmar från en högre till en lägre nivå i älvar passerar en turbin som driver en generator 

som i sin tur alstrar elektricitet. Det vatten som passerar turbinen fortsätter i älven och 

produktionen ger därmed inget avfall (Energimyndigheten, 2012d), (Svensk Energi, 2011b). 

Det finns ungefär 1800 vattenkraftverk runt om i Sverige och 80 procent av produktionen sker 

i Norrland (Vattenfall, 2012b).  

Då drivmedlet för processen är vatten hade elproduktionen utan dagens reglerbara vattenkraft 

varierat varje dag beroende på nederbörd. För att kunna kontrollera produktionen lagras därför 

vattnet i stora magasin vilket gör att de stora vattenmassorna som kommer under våren och 

sommaren kan utnyttjas för att generera elektricitet under vintern då behovet är som störst. 
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Vattenkraft är en förnyelsebar, kostnadseffektiv och driftsäker primärenergikälla som i princip 

inte ger några utsläpp till miljön. De koldioxidutsläpp som uppkommer sker när kraftverk och 

dammar byggs (Svensk Energi, 2012b). Vattenfall har genomfört en livscykelanalys för 

koldioxidutsläpp från de olika elproduktionerna och kom genom denna fram till att 

elproduktion med vattenkraft släpper ut 9 g CO2e/kWh. Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett 

utsläppsmått på växthusgaser och anger den mängd koldioxid som skulle behöva släppas ut 

för att ge samma påverkan på klimatet som de faktiska utsläppen av växthusgaser ger. I 

princip hela utsläppet sker i samband med uppbyggnad av infrastrukturen i kraftverken och de 

utsläpp som finns under produktionen är transporter i samband med inspektioner och 

underhåll (Vattenfall, 2012b). Värmeforsk uppger att koldioxidutsläppet från vattenkraft i ett 

livcykelperspektiv är 5,7 g CO2/kWh (Värmeforsk, 2011). Även om koldioxidutsläppet från 

elproduktion med vattenkraft är lågt kan ett vattenkraftverk ha stor påverkan på den 

omgivande miljön. Riksdagen har därför satt upp ett antal regler för elproduktion med 

vattenkraft, bland annat att vattenkraftverk inte får byggas i vissa av Sveriges älvar som till 

exempel Torne och Pite älv (Energimyndigheten, 2012d).   

5.2.3 Vindkraft 
I ett vindkraftverk utnyttjas vindens rörelseenergi för att generera elektricitet. Kraften som 

angriper de snurrande bladen förs över, via en axel och en växellåda, till en generator. 

Moderna vindturbiner kan producera elektricitet när det blåser mellan 4 och 25 meter per 

sekund och utnyttjar ungefär hälften av den energi som finns i vinden (Energimyndigheten, 

2011e). Vindkraften producerade 6 TWh el år 2011 och stod då för 4,1 procent av Sveriges 

totala elproduktion (Svensk Energi, 2012b). De koldioxidutsläpp som vindkraften ger upphov 

till är enligt Vattenfalls livscykelanalys 15 g CO2e/kWh och den dominerande parametern här 

är, liksom för vattenkraft, uppbyggnaden och underhållet av vinkraftverk (Vattenfall, 2012b). 

Värmeforsk uppger att koldioxidutsläppet från vindkraft är 15 g CO2/kWh (Värmeforsk, 

2011) 

5.2.4 Elproduktion med biobränsle 
Till biobränslen hör bland annat skogbränsle och ettåriga grödor och fördelen med att elda 

med dessa är att de binder lika mycket koldioxid under sin livstid som det uppkommer i 

elproduktionen. Denna balans gör att produktion med biobränslen inte bidrar till 

växthuseffekten. Biobränsle används som energikälla i kondenskraftverk och kraftvärmeverk. 

I båda dessa eldas bränslet för att utvinna värme som hettar upp vatten till ånga som i sin tur 

driver en generator som producerar elektricitet. Elproduktion med biobränsle står för 7,4 

procent av Sveriges produktion (Vattenfall, 2013b).  

5.2.5 Kärnkraft 
I ett kärnkraftverk används det radioaktiva grundämnet uran som finns naturligt i 

berggrunden. Eftersom det i Sverige inte är lönsamt med egen uranbrytning, även om det 

skulle vara möjligt, importerar svenska kärnkraftverk uranet från utlandet. Processen att 

utvinna elektricitet ur värme påbörjas genom att uranets atomkärnor klyvs i ett kärnkraftverk. 

Genom att klyva atomkärnorna utvecklas en stor mängd värme som kan hetta upp vatten till 

vattenånga. Vattenångan driver i sin tur en turbin som genererar elektricitet 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). Kärnkraft producerade 58 TWh el år 2011 och stod 

därmed för 39 procent av Sveriges totala elproduktion (Svensk Energi, 2012b). 

Elproduktion med kärnkraft ger i princip inga koldioxidutsläpp till luften, enligt Svensk 

Energi uppgår utsläppen ur ett livscykelperspektiv till 3 g CO2/kWh (Svensk Energi, 2012b), 

enligt Värmeforsk är utsläppen 4,3 g CO2/kWh (Värmeforsk, 2011) och enligt Vattenfalls 

egen livscykelanalys är utsläppen 5 g CO2e/kWh (Vattenfall, 2012b). Kärnkraften kräver 

däremot ett ansvarstagande och säkerhetstänkande då bränslet som hanteras är radioaktivt 
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(Svensk Energi, 2011a). Ett haveri eller en olycka kan ha oerhörda konsekvenser, vilket 

världen tidigare har upplevt med Tjernobyl 1986 och senast i Japan 2011. Använt kärnbränsle 

är naturfarligt avfall och måste separeras och förvaras i uppemot 100 000 år innan all 

radioaktivitet är försvunnen. Sedan 1985 sker mellanlagring av Sveriges använda kärnbränsle 

i det centrala mellanlagret Clab i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. Anläggningen har 

en kapacitet för att lagra 8000 ton kärnbränsle och kärnbränslet lagras här i två djupa 

vattenbassänger i cirka 40 år. Någon plats för slutlagring finns ännu inte, men Svensk 

Kärnbränslehantering AB, SKB, planerar att bygga en anläggning för säker slutlagring utan 

bevakning utanför Forsmark (SKB, 2012).  

I Sverige finns det idag tre aktiva kärnkraftverk; Ringhals, Forsmark och Oskarshamn (E.ON, 

2013c). Ringhals ligger i Varbergs kommun, Halland. Kraftverket ägs och drivs av Ringahals 

AB, vars huvudägare är statliga Vattenfall AB och E.ON äger drygt en tredjedel. Ringhals är 

Sveriges största kärnkraftsanläggning sett till elproduktion med en årlig elektrisk nettoeffekt 

på cirka 3,7 GW (Vattenfall, 2013c). Näst störst är Forsmark som ligger i Östhammars 

kommun, Uppland, med ca 3,14 GW årlig elektisk nettoeffekt. Forsmark ägs och drivs av 

Forsmarks Kraftgrupp AB och även här är Vattenfall huvudägare (Vattenfall, 2013d). Det 

tredje och minsta kärnkraftverket heter Oskarshamns kärnkraftverk och ligger som namnet 

antyder i Oskarshamns kommun i Småland. Verket har en årlig elektisk nettoeffekt på 2,6 

GW och ägs av OKG Aktiebolag, som i sin tur ägs till 54,5 procent av E. ON och 45,5 

procent av Fortum (OKG, 2012). 

5.2.6 Värmekraftverk  
Ett värmekraftverk som bara producerar elektricitet kallas ett kondenskraftverk. Ett 

kondenskraftverk kan drivas med uran, kol, olja, avfall och biobränslen. Används uran som 

bränsle är det ett kärnkraftverk, se kapitel 5.2.5, och används biobränsle eller avfall är det 

elproduktion med förnybara primärenergikällor, se kapitel 5.2.4 (Vattenfall, 2013e).  

Den fossilbaserade kondenskraften utnyttjas främst som reservkraft vid de tillfällen då vatten- 

och kärnkraften inte klarar av att producera så mycket el som krävs för att tillgodose behovet. 

Detta beror främst på att de fossilbaserade bränslena ger upphov till ett stort koldioxidutsläpp, 

enligt Vattenfalls livscykelanalys ger elproduktion med olja upphov till ett utsläpp på 933 g 

CO2e/kWh och kolkraften 781 g CO2e/kWh (Vattenfall, 2012b) Ett oljedrivet 

kondenskraftverk fungerar genom att oljan förbränns i en panna. Värmen som utvecklas vid 

förbränningen hettar upp vatten som värms till ånga som i sin tur driver en generator som 

producerar el. Ett koldrivet kondenskraftverk fungerar på samma sätt, men med förbränning 

av kol istället för olja (Svensk Energi, 2011c). År 2011 stod kondenskraftverken för 1,0 TWh 

vilket samma år motsvarade 0,7 procent av landets elproduktion (Svensk Energi, 2012b).  

Ett värmekraftverk kan också utformas för att generera både elektricitet och värme och kallas 

då ett kraftvärmeverk, mer om detta finns i kapitel 5.1.1. Kraftvärmeverk med fossila bränslen 

som drivmedel producerade år 2011 cirka 5 procent av landets elektricitet (Svensk Energi, 

2012b). 

5.2.7 Eltransport 
Elektricitet transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten via stamnätet för 

el. Stamnätet ägs av det statliga affärsverket och myndigheten Svenska Kraftverk. Idag 

producerar norra Sverige mer el än vad de förbrukar, mycket på grund av att Norrland 

producerar större delen av landets vattenkraft. Motsatt förhållande gäller i södra Sverige, där 

efterfrågan är större än produktionen. Detta betyder att viss transport är nödvändig för att 

uppnå en balans men det finns en önskan om att minska elektricitetens transportsträckor med 

hjälp av noggranna kontroller av Sveriges fyra elområden (Svenska kraftnät, 2011). 
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De regionala elnäten ägs till större del av Vattenfall Eldistribution, E.ON Elnät Sverige och 

Fortum Distribution. Från de regionala näten förs elen sedan vidare till elanvändarna via 

lokala elnät. När elektriciteten avges från kraftverken har den en spänning på cirka 400 kV 

och den tranformeras därefter stegvis i elnäten för att, när elen når hushållen, ha spänningen 

230 V som finns i svenska vägguttag (Svensk Energi, 2012c).  

Koldioxidutsläppet från eltransporter uppkommer till stor del på grund av uppbyggnad av 

elnätet. Det sker även vissa energiförluster i elnätet, till exempel en förlust på 2 procent från 

stamnätet (Svenska kraftnät, 2012), vilket i sin tur resulterar i miljöpåverkan. Utöver detta är 

det underhåll av elnäten samt lokaler och tjänsteresor för anställda som ger upphov till 

koldioxidutsläpp.  

5.2.8 Nord Pool Spot 
Nord Pool Spot är den nordiska elbörsen som organiserar handel med el på en fysisk 

marknad. Elbörsen ägs av systemoperatörerna i Sverige (Svenska kraftnät), Norge, Danmark, 

Finland och Baltikum. Större del av elhandeln inom Norden sker via Nord Pool Spot och det 

är vanligen med utgångspunkt från elbörsens marknadspris som elhandelsföretagen sätter sina 

priser (Svensk Energi, 2011d). Marknadspriset bestäms i sin tur via balansen mellan tillgång 

och efterfråga av elektricitet (Nord Pool Spot, 2012). 

Sverige var med och startade Nord Pool Spot år 1996 och öppnade då upp för fri konkurrens, 

till skillnad från innan, då staten ägde elmarknaden. Genom Nord Pool Spot har marknaden 

blivit mer effektiv, tillgången på elektricitet har blivit större och det har öppnat upp för handel 

mellan länderna (Nord Pool Spot, 2012).   

5.2.9 Elanvändning i flerbostadshus 
Elektricitet som används i flerbostadshus delas in i fastighetsel och hushållsel. I fastighetsel 

ingår all elektricitet som krävs för den gemensamma driften av fastigheten. Den elektricitet 

som normalt ingår i denna kategori är el som krävs för att driva fläktar och pumpar, belysning 

av gemensamma inre utrymmen samt yttre belysning, gemensam tvättstuga och hissar. 

Fastighetselen varierar enligt Energi & Klimat rådgivningen från 5 till 55 kWh/m
2 

och år i 

olika flerbostadshus beroende på utrustning och ventilationssystem (Energi & klimat 

rådgivningen, 2012). Svenska bostäder anger att det kan räknas med en förbrukning av 

fastighetsel på 15 till 20 kWh/m
2
 och år för ett flerbostadshus (Svenska bostäder, 2013). 

Till skillnad från fastighetsel är hushållsel den del av elektriciteten som förbrukas i det 

enskilda hushållet. Enligt energimyndigheten ligger användningen av el i en genomsnittlig 

lägenhet på 2500 till 3000 kWh per år och av detta står el för kyl och frys för 22 procent, 

hemelektronik för 26 procent och belysning för 26 procent. De övriga 26 procent fördelas 

mellan övrig elförbrukning, som till exempel matlagning, tvätt och disk (Energimyndigheten, 

2011f). Det finns fler alternativ för att uppnå en minskad elförbrukning i flerbostadshus, 

exempel på detta är att byta belysning samt välja energiklassade vitvaror och energimärkt 

hemelektronik. 

En god belysning i flerbostadshus är nödvändigt för att människor ska må bra och känna sig 

trygga i sitt hem. Hur mycket energi som används på grund av belysningen går att påverka 

genom val av lampor. Genom de nya förbuden mot klara 60 watts glödlampor samt klara 45 

och 20 watts glödlampor, som förbjöds år 2011 respektive 2012, beräknas besparingar på 10 

procent av hushållselen kunna uppnås. Glödlamporna ersätts med lågenergi- och 

halogenlampor som tillverkas i olika energiklasser. En lågenergilampa förbrukar 70 till 80 

procent mindre el än en vanlig glödlampa och med en halogenlampa fås en elbesparing på 30 

till 50 procent jämfört med en glödlampa (Energimyndigheten, 2012e). 
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Återförsäljare av vitvaror har kravet att energimärka dessa i en skala från G till A, där A är 

den mest energieffektiva. De flesta vitvaror som säljs idag är energiklass A, vilket har 

resulterat i att energimärkningen utökats med klasserna A
+
, A

++
 och A

+++
. Om kyl och frys 

studeras, talar energiklassen om hur mycket el produkten drar i förhållande till dess volym 

och varierar beroende på om det är sval, kyl, frys eller frysbox. Genom att välja 

energieffektiva vitvaror och använda de på rätt sätt spar hushållet energi vilket leder till en 

minskad miljöpåverkan från hushållssektorn (Energimyndigheten, 2011f). 

Även genom att välja rätt hemelektronik och använda den på rätt sätt finns energi att spara. 

Ett stort problem med dagens elektronikanvändning är att apparaterna nästan alltid står 

påslagna, antingen helt eller i standby. Detta förbrukar en stor mängd energi som enkelt kan 

besparas genom att efter användning slå av strömbrytaren. Vid inköp av ny hemelektronik är 

det viktigt att undersöka energimärkningar. För TV-apparater finns samma energiklasser som 

för vitvaror, det vill säga G-A
+++ 

(Energimyndigheten, 2011f). 

 Ventilation 5.3
Ventilation finns i alla flerbostadshus för att byta ut förorenad luft mot ny, frisk luft. 

Föroreningarna kan vara gasformiga men även damm och andra partiklar räknas som 

föroreningar (Björklund, Ohlsson, 2012). Den nya, friska luften som kommer in tränger bort 

eller späder ut den förorenade luften för att hålla halten av föroreningar under en viss nivå. 

Ventilation kan även användas för att variera temperaturen i huset och för att ersätta bortförd 

luft från exempelvis köksfläktar (Persson, 2001). Det finns flera olika ventilationssystem och 

de vanligaste i flerbostadshus är självdragsventilation och fläktstyrd frånluftsventilation. 

Fläkstyrd från- och tilluftsventilation och FTX-system användes vanligen i nybyggda 

flerbostadshus mellan åren 1986 och 1995, men tillhör totalt sett inte de mest använda 

ventilationssystemen i flerbostadshus (Boverket, 2010).  

Självdragsventilation är det vanligaste ventilationssystemet i äldre flerbostadshus och är en 

energisnål lösning då det inte krävs några elektriska installationer. Systemet bygger på att 

varm luft är lättare än kall luft och densitetsskillnaden gör att den varma luften stiger mot 

taket där den sedan transporteras genom luftkanaler till en ventilationskanal i skorstenen för 

att släppas ut (Björklund, Ohlsson, 2012). Den kallare tilluften tillförs genom tilluftsdon, 

vädringsfönster eller otätheter i huset. Nackdelen med självdragsventilation är att luftutbytet 

sker snabbare vid stora temperaturdifferenser och stannar av vid små differenser. Det går inte 

heller att återvinna värme i frånluften (Björklund, Ohlsson, 2012), (Energimyndigheten, 

2011g). I moderna flerbostadshus används främst fläktstyrd frånluftsventilation. Systemet har 

en fläkt som suger ut frånluften och skapar ett undertryck i huset. Detta undertryck leder till 

att tilluft tar sig in genom tilluftsdon, otätheter eller vädringsfönster. Med detta system kan 

frånluften styras och vid stora temperaturskillnader kan luftutbytet minskas för att hålla 

inomhustemperaturen på en bra nivå. Det finns system där en frånluftsvärmepump återvinner 

värmen i frånluften för att värma vatten till värmesystemet eller för tappvarmvatten 

(Björklund, Ohlsson, 2012).  

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation som även kallas balanserad ventilation styr från- och 

tilluften med hjälp av fläktar, vilket gör att luften kan kontrolleras. Speciella från- och 

tilluftsdon används för att föra bort förorenad luft respektive tillföra ny luft. Med tilluftsdon 

finns möjligheten av förbehandla luften innan den når in i husets rum, den kan exempelvis 

värmas, kylas eller renas (Björklund, Ohlsson, 2012). Värme i frånluften kan tas till vara om 

en värmeväxlare kopplas till systemet som kan användas för att värma den inkommande 

luften. När en värmeväxlare kopplas till systemet kallas det FTX-system och detta är tänkt att 

minska värmeförbrukningen. Dock kan elförbrukningen öka i och med värmeväxlarens 

förbrukning (Energimyndigheten, 2011h).    
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Ventilation är endast utbytet av luft i huset och då luften behandlas på något sätt i 

ventilationssystemet kallas det luftbehandling. Luftbehandlingssystem är då det som värmer 

eller kyler luften, renar och fuktar luften samt bestämmer luftutbyteshastigheten i systemen 

beskrivna ovan. Uteluften strömmar in genom ett luftintag, vanligen ett fasadgaller eller 

liknande, vidare genom en uteluftskanal och sedan in i ett luftbehandlingsaggregat. Detta kan 

bestå av olika komponenter beroende på system, men för att få med alla viktiga delar beskrivs 

i följande text ett luftbehandlingsaggregat med värmeväxlare som ett FTX-system använder. 

Luftbehandlingsaggregatet består av fläktar för att transportera till- och frånluft, värmeväxlare 

och värmare samt flera mindre komponenter. För att rena uteluften från damm och partiklar 

passerar denna ett filter, därefter värms den av återvunnen värme i värmeväxlaren. Luften kan 

behöva värmas mer och detta görs i en värmare där värmen vanligen kommer från 

fjärrvärmesystemet. Den behandlade luften transporteras i en kanal med hjälp av en 

tilluftsfläkt och fördelas sedan i grenkanaler för att transporteras till avsedda utrymmen i 

huset. Spjäll används för att styra luftflödet. Frånluften transporteras på liknande sätt men 

innan den når värmeväxlaren renas den i ett filter. Utloppet för frånluften bör placeras på ett 

visst avstånd från tilluftsintaget för att undvika att samma luft förs in i systemet igen 

(Björklund, Ohlsson, 2012).  

De filter som används i ventilationssystem är vanligen baserade på det fossila bränslet olja 

och tillverkningen av dessa kan därför ge upphov till koldioxidutsläpp. De filter som samlar 

upp föroreningar i processen måste bytas ut med jämna mellanrum för att filtreringen ska 

kunna genomföras obehindrat. I annat fall kan energianvändningen öka då fläktarna måste 

arbeta hårdare.  

Företaget Dinair har undersökt om oljeanvändningen i filter kan minska genom att använda 

andra ämnen i filtren. Bioplast som används till förbrukningsvaror tillverkas av ämnet 

Polyactic Acid (PLA) och Dinair kom på idén att använda denna plast för att tillverka filter. 

Idag består Dinairs filter av 50 procent PLA och även forskning på andra ämnen är aktuell. I 

samarbete med Swerea IVF har tester av nanofibrer av polymermaterial för användning i filter 

påbörjats. Det finns ännu ingen färdig produkt på marknaden men Dinair med 

samarbetspartners räknar med att minska energianvändningen och koldioxidutsläppet med 

sina lösningar. Dinair har även undersökt om energianvändningen för att driva 

ventilationssystem kan minska genom att optimera tiden mellan filterbyte (Malm, 2012). 

Vid användning av FTX-system kan energianvändningen minska då det inte krävs lika 

mycket värme för att värma tilluften. Dock ökar elanvändningen och en värmeväxlare med 

hög verkningsgrad bör användas för att den totala energianvändningen ska minska 

(Energimyndigheten, 2011h). Energimyndigheten anger att genom återvinning av värmen i 

frånluften kan uppvärmningsbehovet minskas med upp till 50 procent i flerbostadshus 

(Energimyndigheten, 2010b). Svensk Ventilation anger att energibehovet för uppvärmning 

kan minskas med 20 till 50 procent om åtgärder görs på ett redan befintligt hus, så som byte 

av ventilationssystem i kombination med tilläggsisolering och byte av fönster. I nybyggda 

passivhus kan energibesparingen för uppvärmning vara uppemot 80 procent (Svensk 

Ventilation, 2013).  
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6. Rivning 
 

Den sista delen i ett flerbostadshus livscykel är rivning. Koldioxidutsläppet som uppkommer 

under rivningen är främst från maskinerna som används och transporter av rivningsmaterial 

till återvinning eller deponi. Det är därför viktigt att rivningen är väl planerad för att dels 

minimera koldioxidutsläppet, men även energianvändningen och kostnaderna för transport 

och deponi. I följande avsnitt beskrivs rivningsprocessen övergripande och vilka material som 

kan återvinnas. 

Rivningsarbetet för ett flerbostadshus planeras av byggherren tillsammans med en entreprenör 

som ska utföra rivningsarbetet. Detta för att få en tids- och kostnadseffektiv rivningsprocess 

samt uppfylla de lagar som reglerar rivningsprocessen. Lagarna avser främst 

uppgiftsskyldighet av rivningsprocessen och dess planering samt utsläpp till miljön och hur 

avfallshantering ska ske. Vid planering av rivningsprocessen ska en materialinventering av 

flerbostadshuset genomföras för att undersöka byggnadsmaterialens egenskaper och 

identifiera farligt avfall. Från materialinventeringen ska uppgifter om mängd, kvalitet och 

separerbarhet av respektive material fås. Detta kan användas för att göra en 

kvalitetsbedömning av materialet för eventuell återvinning och uppge möjligheter till 

försäljning av materialet. Under miljöinventeringen kartläggs det hur verksamheten har 

påverkat materialet och vilka riskmaterial som kräver särskild återvinning (Boverket, 2004), 

(Sigfrid, Torring m.fl., 1998).  

Efter inventeringarna planeras det hur materialet ska tas om hand under rivningen, vad som 

kan återvinnas och vad som ska deponeras. Materialet sorteras som avfall eller för 

återvinning, där avfall är sådant material som inte kan användas igen. Återvinning delas upp i 

tre områden; återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning. Återanvändning 

innebär att materialet kan återvinnas i sin ursprungliga form, fönster och sanitetsporslin är 

exempel på sådant rivningsmaterial. Isolering, betong och glas bearbetas till nya råvaror för 

återvinning och är exempel på materialåtervinning. Energiutvinning innebär att energi i 

rivningsmaterialet tas tillvara genom förbränning (Boverket, 2004), (Sigfrid, Torring m.fl., 

1998).  

Återvinningsmöjligheter finns främst för materialen som används vid byggnation, så som 

betong och isolering. Betongen rensas från övriga material och krossas vanligen på 

rivningsplatsen för att minska volymen och därmed transporterna (Sigfrid, Torring m.fl., 

1998). Materialet kan sedan efter materialåtervinning användas som utfyllnadsmaterial i ny 

betong eller andra betongkonstruktioner (Heidelberg Cement, 2013). Mineralull kan 

återvinnas, med förutsättningen att materialet inte har förorenats under livscykeln. Även vissa 

delar från installationer kan återvinnas men det beror på vilket skick delarna är i, hur gamla de 

är och om lagningar har gjorts på dem. Det är främst metalldelar som kan återvinnas i 

installationerna. Elutrustning lämnas vanligen till elektronikåtervinning då det kan 

förekomma farligt avfall i dessa.  

Under rivningsprocessen används olika maskiner och containrar för att förvara materialet som 

sedan transporteras iväg för vald materialhantering. Den lägsta påverkan på omgivning fås då 

byggherren eller entreprenören använder det återvunna materialet i den egna verksamheten 

(Sigfrid, Torring m.fl., 1998). 
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7. Intervju med Patrik Andersson, Miljöchef på JM 
 

JM är ett byggnadsföretag som verkar söder om Uppsala. De bygger ungefär 3000 bostäder 

per år och då främst flerbostadshus. Företaget ansvarar för hela byggnadsprocessen; från 

inköpet av mark till försäljning av det färdiga huset till en bostadsförening. Då flerbostadshus 

har en lång livslängd, mellan 100 och 200 år, anser JM att det är mycket viktigt att minska 

energianvändningen från dessa. Alla JM:s hus byggs enligt samma miljöstandard med 

standardiserade ytterväggar och samma energiklassning. De strävar efter att ha en hög 

lägstanivå för energianvändning och denna är satt till sämst 30 procent bättre än normen som 

idag är 90 kWh per kvadratmeter och år. Detta skiljer JM från övriga bostadsföretag som ofta 

har något miljöprojekt men inte samma krav på andra byggnadsprojekt.  

Vanliga byggnadsmaterial som JM använder är betong i stommar och bärande väggar, 

armeringsjärn samt mineralull, främst stenull, som isolering. Fönster som används i deras hus 

har ett U-värde på 0,9 W/(m
2
K). Vid val av material måste hänsyn tas till de regler som 

Boverket satt upp och kommunala krav.  

JM arbetar mot en låg miljöpåverkan och strävar efter att vara ledande inom området. De 

försöker hela tiden minska energianvändningen genom att effektivisera byggnationen och 

utrustningen som krävs för att genomföra denna. Bodar till personalen hyrs av Cramo och 

värms upp av fjärrvärme samt har FTX-ventilation. Med de nya bodarna har de sparat 

200 000 kWh per år och per byggnation. De planerar transporter för att minimera onödiga 

kostnader och påverkan på miljön. Även hänsyn till avfall och markföreoreningar tas.  

Patrik Andersson påpekar att mycket har förändrats sedan 80-talet, då var exempelvis 

väggarna ungefär hälften så tjocka jämfört med dagens flerbostadshus. Det mesta som dagens 

teknik har att erbjuda används redan och möjliga förbättringar är små. Möjligheterna som 

tätare hus och energieffektivare utrustning undersöks regelbundet för att hitta ytterligare 

energibesparingar. Även möjligheterna att installera solceller och solfångare utforskas. Detta 

är dock en kostnadsfråga menar JM.  
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8. Beräkningsmodell 
 

Den framtagna beräkningsmodellen beräknar koldioxidutsläpp från enskilda flerbostadshus i 

Stockholmsområdet. I detta arbete används resultaten från beräkningar i modellen för att 

analysera hur koldioxidutsläppet från flerbostadshus har förändrats sedan 1960-talet samt hur 

olika val i konstruktionen och användningen påverkar koldioxidutsläppet. Modellen beräknar 

koldioxidutsläppet från ett flerbostadshus för ett specifikt år, ett normalkorriggerat år samt för 

hela livscykeln. Detta för att få ett så överskådligt och lättförståeligt resultat som möjligt. För 

att beräkna totala koldioxidutsläppet för livscykeln antas att livslängden för detta är 150 år. 

Livslängden varierar betydligt mellan olika flerbostadshus men efter JMs rekommendationer 

valdes denna siffra (Andersson, 2013).  

Samtliga värden är beräknade genomsnitt för respektive material eller installation utifrån 

information hämtad från flertalet tillverkare och återförsäljare enligt tidigare kapitel. I 

modellen finns möjlighet att välja mellan förbestämda alternativ för att underlätta 

användandet. Då användaren vet specifika värden på deras material och installationer kan 

detta fyllas i av denne för ett mer exakt resultat. Det är rekommenderat att utgå ifrån 

flerbostadshusets energideklaration i kombination med översiktliga konstruktionsritningar vid 

användning av beräkningsmodellen. Detta för att modellen till stor del är utformad efter denna 

typ av information. En komplett användarhandbok för beräkningsmodellen finns i Bilaga 1 – 

Användarhandbok. 

 Byggnation 8.2
I denna del av modellen beräknas hur stort koldioxidutsläppet från byggnationen är för valt 

flerbostadshus. Nedan beskrivs modellens ingående parametrar utförligt och 

beräkningsgångar förklaras. 

8.2.1 Mått 
Husets bruttoarea samt antal våningar och lägenheter hämtas från uppgifter i 

energideklarationen. Utifrån dessa uppgifter kan koldioxidutsläppet från byggnationen 

beräknas. Bruttoarea definieras enligt Rikstermsbanken som ”area av mätvärda delar av ett 

våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet 

angiven begränsning” (Rikstermsbanken, 2013). För att kunna beräkna klimatskalets area 

antas att flerbostadshuset är rektangulärt. Klimatskalets area varierar inte genom fördelningen 

mellan längd och bredd och beräkningar kan därför göras utifrån ett rektangulärt hus, även då 

det undersökta huset har en annan geometri. Takhöjden i lägenheterna antas vara 2,4 meter 

vilket är lägsta standard (Boverket, 2011b) och för att få totala våningshöjden för respektive 

våning antas det att våningsbjälklaget är 20 cm tjockt (Björk, Kallstenius m.fl., 2008), vilket 

ger en våningshöjd på 2,6 meter. 

Klimatskalets area kan därmed beräknas enligt ekvation (1).  

 

    √
   

 
        (1) 

där A är klimatskalets area, BTA är bruttoaren för flerbostadshuset, N är antalet våningsplan 

och h är våningshöjden i flerbostadshuset.  

8.2.2 Betong 
Den mängd betong som behövs för stommen är enligt JM 0,25 kg/m

2
 BTA. Denna siffras 

rimlighet kontrolleras enligt beräkningsgången i Bilaga 2 – Beräkningar betongmängd och 
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används sedan i beräkningsmodellen. Då största delen av koldioxidutsläppet uppkommer vid 

cementtillverkning bortses det från övriga koldioxidutsläpp. Emissionsfaktorn för cement är 

867 kg CO2/ton och andelen cement i den vanligaste typen av byggbetong är ungefär 17,5 

procent vilket ger ett koldioxidutsläpp från betong på 152 kg CO2/ton. 

Hänsyn till karbonatisering tas i modellen genom ett procentuellt avdrag från 

koldioxidutsläppet från betong. Detta avdrag har tagits fram genom information från Cementa 

som anger att minst 10 till 20 procent av koldioxidutsläppet som uppkommer vid 

klinkerbränning, det vill säga 40 procent av totala koldioxidutsläppet från 

cementtillverkningen, binds genom karbonatisering. I modellen används värdet 20 procent då 

Cementas värden är baserade på en 80-årsperiod och beräkningsmodellen är baserad på en 

livslängd på 150 år.  

8.2.3 Isolering 
Koldioxidutsläppet som uppkommer vid val av isoleringsmaterial hänförs till den värme som 

måste produceras på grund av värmeförluster genom materialet. Den värme som förloras 

genom isoleringsmaterialet kan, genom att använda koldioxidutsläppsmängden för en 

producerad kilowattimme värme, översättas i ökade eller minskade koldioxidutsläpp från 

totala uppvärmningen i ett flerbostadshus. I modellen finns möjlighet att ange 

isoleringsmaterial och isoleringstjocklek för beräkning av värmeförluster från ytterväggar, tak 

och grund. Värmeförlusterna beräknas enligt ekvation (2).  

 klimatskal

isolering

A G
Q

x

  
   (2) 

där Q betecknar värmeförlusterna, λ isoleringens värmekonduktivitet, Aklimatskal arean för 

klimatskalet, xisolering isoleringens tjocklek och G antalet gradtimmar för det län som 

undersöks. Då rapporten behandlar flerbostadshus i Stockholms län används gradtimmarna 

för Stockholm. Gradtimmar beskriver summan av antalet grader lägre utetemperaturen är 

jämfört med inomhustemperaturen för ett helt år uttryckt i °C h. I Tabell 5 som är baserad på 

Tabell 1 visas värmekonduktiviteten för de vanligaste isoleringsmaterialen som används i 

flerbostadshus i Stockholmsområdet.  

Tabell 5: Genomsnittlig värmekonduktivitet för olika isoleringsmaterial.  

Isoleringsmaterial Värmekonduktivitet λ, W/(mK) 

Mineralull 0,035 

Cellplast 0,035 

Träbaserad 0,06 

 

8.2.4 Fönster 
Koldioxidutsläppet från fönstren kommer som tidigare beskrivet från den värme som måste 

produceras på grund av värmeförluster vid fönstren och beräknas på samma sätt som för 

isoleringsmaterialet. Det som styr hur stora värmeförlusterna blir är U-värdet, hur stor 

fönsterarean är och antalet gradtimmar för Stockholm. Ekvation (3) beskriver beräkningen för 

värmeförlusterna.  

 fönsterQ U A G     (3) 

där U betecknar fönstrens värmegenomgångstal och Afönster arean för fönstren och G antalet 

gradtimmar (Energimyndigheten, 2007). I modellen kan ett eget värde för Afönster anges av 
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användaren. Om värdet är okänt uppskattas värdet i modellen som 30 procent av klimatskalets 

area. Denna siffras rimlighet har kontrollerats enligt Figur 4. För att få ett så exakt resultat 

som möjligt bör dock användaren ange ett eget värde för fönsterarean. Tabell 6 visar 

genomsnittliga U-värden för vanliga typer av fönster som utgår ifrån angivning värden i 

Tabell 2.  

Tabell 6: Genomsnittliga U-värden för fönster. 

Genomsnittliga U-värden, W/(m
2
K) Endast glas Isolerruta Superisolerruta 

Tvåglasfönster 2,6 1,7 1,4 

Treglasfönster 2,0 1,2 0,8 

 

 

Figur 4: Beräkning av ungefärlig fönsterarea. Bilden till höger är tagen av Jesper Olsson, 

2006-05-16. Modifierad bild. 

Figur 4 visar hur verifiering av uppskattad fönsterarea har gjorts. Genom att mäta fönstrets 

storlek och området som gränsar kring varje fönster beräknas procentuell fönsterarea av det 

rödmarkerade området. Dessa beräkningar resulterade i att fönsterarean för ett flerbostadshus 

i genomsnitt är 30 procent av klimatskalets area. 

8.2.5 Byggnadsprocess 
Ett koldioxidtillägg för byggnadsprocessen bör användas för att få ett rimligt värde. Om detta 

är känt för användaren kan detta matas in i beräkningsmodellen. I annat fall används JMs 

beräknade värde som anger koldioxidutsläppet vid byggnation per bostad som är 6 ton 

(Strålman, Nyman m.fl., 2012). Osäkerheten i denna siffra är dock stor då dessa beräkningar 

endast är ett genomsnitt för JMs bostäder och inga andra lämpliga siffror har varit möjliga att 

undersöka. Byggnadsprocessen skiljer sig för alla flerbostadshus och rekommendationen är 

att använda ett eget värde för koldioxidutsläppet från byggnadsprocessen.  

 Användning 8.3
Under rubriken ”Användning” i beräkningsmodellen beräknas koldioxidutsläppet från 

uppvärmning och elektricitet samt påverkan på dessa från val av ventilation och belysning. 

Följande kapitel beskriver antagande och beräkningsgångar som används i modellen.  

8.3.1 Uppvärmning 
Koldioxidutsläppet som uppkommer vid uppvärmning av ett flerbostadshus beror dels på 

uppvärmningssättet samt hur värmen har producerats och vilket företag som har producerat 

denna. Utsläppen beräknas genom att multiplicera husets förbrukning som användaren anger 
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med valt uppvärmningssätts utsläppsfaktor. Om uppvärmningssättet är fjärrvärme eller el får 

valet av leverantör göras då koldioxidutsläppet varierar mellan de olika leverantörerna. Dock 

kan inte fjärrvärmeleverantör ändras för ett specifikt hus på samma sätt som elleverantör kan 

ändras då vissa områden tillhör ett visst fjärrvärmenät. Då Tabell 3 endast uppger 

koldioxidutsläppet ur ett produktionsperspektiv används ett schablonpåslag på 6 g CO2/kWh. 

Påslaget baseras dels på Svensk Fjärrvärmes beräkningsmodell Lokala Miljövärden 2011 

(Svensk Fjärrvärme, 2013c) samt Mölndal Energis koldioxidutsläpp från fjärrvärme 

beräknade ur ett livscykelperspektiv (Mölndal Energi, 2013).   

Tabell 7: Genomsnittsvärden uppvärmning. 

Uppvärmningssätt Genomsnittsvärde koldioxidutsläpp, g CO2/kWh 

Fjärrvärme 70 

Elvärme Se kapitel 8.3.2 

Solvärme 0,046 

 

I Tabell 7 visas genomsnittsvärden för koldioxidutsläppet som uppkommer vid produktion av 

värme. Värdena används då användaren av modellen inte vet vilken fjärrvärmeleverantör som 

levererar fjärrvärmen till undersökt hus eller då annan fjärrvärmeleverantör som inte finns 

med i Tabell 3 levererar fjärrvärmen. Som tidigare beskrivet dominerar Fortum Stockholms 

fjärrvärmemarknad och därför används deras koldioxidutsläpp som genomsnittsvärde. 

Koldioxidutsläppet från solvärmen är beräknat för en solfångare med en livslängd på 15 år 

(Värmeforsk, 2011).  

8.3.2 Elektricitet 
Användningen av el i flerbostadshus är uppdelat i fastighetsel och hushållsel. Det är 

produktionen av elektriciteten som ger upphov till koldioxidutsläpp och som redovisat i . 

Tabell 4 ger olika elproducenters avtal upphov till olika stora koldioxidutsläpp. Denna tabell 

är baserad på ett produktionsperspektiv och för att uppskatta värdena ur ett 

livscykelperspektiv antas ett tillägg för vardera kraftslag, utgående från olika studier av 

livscykelanalys för dessa som har redovisats i kapitel 5.2. I Tabell 8 framförs dessa värden 

och om en elleverantör inte erbjuder ett visst avtal betecknas utsläppsmängden med ”-”. 

Tabell 8: Koldioxidutsläpp från olika elleverantörers avtal ur ett livscykelperspektiv. 

Elavtal Vattenfall 

(g/kWh) 

Fortum 

(g/kWh) 

E.ON 

(g/kWh) 

Svensk elmix 

(g/kWh) 

100 % Vatten 8,4 5,7 5,7 5,7 

100 % Vind 12,8 15 15 15 

100 % Kärnkraft 4,4 - - 4,3 

Bra miljöval 8,6 6,44 - 6,44 

Energimix 9,4 4,3 298 25 

 

I denna studie beräknas flerbostadshusets koldioxidutsläpp från elanvändningen baserat på de 

utsläpp som de tre största elproducenterna i Sverige uppges ha. Om flerbostadshuset köper el 

från övrig aktör på marknaden kan användaren själv kan uppskatta ett värde på utsläppet per 

producerad kilowattimme elektricitet för det flerbostadshus som undersöks och fylla i detta. 

Om värdet är okänt för användaren antas koldioxidutsläppet vara detsamma som för den 

svenska elproduktionen år 2011. Det verkliga utsläppet kommer inte att se ut på detta vis på 
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grund av den gemensamma nordiska elmarknaden, men genom att räkna på de olika elavtalen 

fås ett relevant värde på hur ett enskilt flerbostadshus kan påverka koldioxidutsläppet.  

I modellen beräknas även hur koldioxidutsläppet kan påverkas mellan olika val av belysning 

och de olika belysningstyperna som har studerats är glödlampan, halogenlampan, LED-

belysning och lågenergilampan. I denna används en procentuell energibesparing mellan de 

olika belysningstyperna som anges i kapitel 5.2.9. I modellen anger användaren den typ av 

lampor som till största del används i det undersökta flerbostadshuset. Om valet görs att 

förändra belysningen antas det att samtliga lampor byts ut till samma sort. Denna avgränsning 

har gjorts då det är intressant att studera värsta och bästa fallet för förändringar i 

energianvändningen. Ytterligare en anledning är att fördelningen av respektive belysningstyp 

skiljer sig mellan olika flerbostadshus och därmed inte varit möjlig att studera. Det analyseras 

inte vilket typ av ljus som lamporna avger eller i vilket syfte de ska användas, vilket kan vara 

en viktig aspekt ur konsumentsynpunkt.  

8.3.3 Ventilation 
De ingående komponenterna i ett ventilationssystem påverkar hur mycket elektricitet som går 

åt för att driva systemet och hur mycket värme ett system kan återvinna vid installation av 

frånluftsvärmepumpar eller frånluftsvärmeväxlare. Hänsyn till värmeåtervinning tas i 

modellen genom att undersöka hur uppvärmningsbehovet påverkas. Ingen hänsyn tas till hur 

elförbrukningen påverkas, då de olika systemen skiljer sig åt och valt system bör därför 

studeras ingående för att ta fram hur fastighetselen förändras.  

I modellen kan användaren välja mellan tre förbestämda ventilationssystem för att studera hur 

uppvärmningsbehovet påverkas. Dessa ventilationssystem är: utan värmeåtervinning, med 20 

procent värmeåtervinning samt med 80 procent värmeåtervinning. Om användaren väljer att 

studera ett specifikt ventilationssystem kan denna själv fylla i ett eget värde för 

värmeåtervinningen. Denna siffra ska då anges i procent. Hänsyn till luftflöde bortses i 

analysen även om detta påverkar inomhusklimatet, detta för att arbetet främst inriktar sig på 

koldioxidutsläpp. 

 Rivning 8.4
Energin som används i rivningsfasen i livscykeln för ett flerbostadshus motsvarar som 

tidigare nämnt en procent av totala energianvändningen. Då energianvändning i ett 

flerbostadshus står för merparten av koldioxidutsläppet under dess livscykel antas att även 

koldioxidutsläppet fördelas på samma sätt som energianvändningen. Detta resulterar i att 

koldioxidutsläppet som uppkommer vid rivning står för en procent vilket är den siffra som 

används för beräkning av ”Tillägg för rivningsprocess” i modellen.  

 Känslighetsanalys 8.5
En känslighetsanalys för de beräknade genomsnittsvärdena och de antagna värdena i 

beräkningsmodellen görs för att undersöka hur dessa värden kan variera och hur de påverkar 

det slutgiltiga resultatet. Utfallet av känslighetsanalysen redovisas i diagram där nollvärdet i 

respektive diagram är det använda värdet i beräkningsmodellen. Samtliga beräkningar som 

påverkas av känslighetsanalysen är linjära funktioner vilket medför att variationer av 

undersökta parametrar resulterar i en linjär förändring.  

I delen ”Byggnation” undersöks värdet för andelen betong som krävs per m
2
 och år och 

genomsnittvärdena för de olika fönstertyperna samt isoleringsmaterialen. För betongen 

undersöks värden mellan 0,2 till 0,3 då beräkningar i Bilaga 2 – Beräkningar betongmängd för 

respektive flerbostadshus visar att mängden betong som krävs ligger inom detta intervall. 
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Figur 5 visar hur en förändring av mängden betong per kvadratmeter påverkar det totala 

koldioxidutsläppet. 

 

Figur 5: Känslighetsanalys för betong. 

Från Figur 5 kan det urskiljas att ökning respektive minskning av referensvärdet med 0,05 m
3 

betong/m
2
 bjälklag resulterar i en förändring med 0,72 procent på totala koldioxidutsläppet. 

Detta är en liten förändring av resultatet och referensvärdet är därför rimligt att använda i 

modellen.  

Känslighetsanalysen för valda fönster genomförs då genomsnittliga U-värden är antagna i 

modellen. Dock kan dessa värden variera för olika typer av fönster enligt kolumn fyra i Tabell 

2. I Figur 6 visas hur totala energianvändningen påverkas procentuellt av en förändring av U-

värdet. Detta diagram är applicerbart på alla typer av fönster, även om referensvärdet skiljer 

sig, eftersom värmeförlusterna förändras linjärt vid en förändring av U-värdet. Eftersom 

värmeförlusterna i sig inte påverkar totala koldioxidutsläppet, utan hänförs till 

energianvändningen för uppvärmning, är denna förändring bara relevant om användaren vill 

undersöka alternativa fönstertyper. Önskar användaren inte utnyttja den inbyggda 

förändringsdelen i modellen påverkas inte det totala koldioxidutsläppet. 

  

Figur 6: Känslighetsanalys för fönster. 

Figur 6 visar att en förändring av referensvärdet med 0,2 enheter förändrar totala 

energianvändningen med 2,2 procent. Detta ger en osäkerhet i resultatet och det är därför 

viktigt att användaren fyller i det exakta U-värden för fönstren som redan används och för den 

fönstertyp som önskas studeras.  

Olika isoleringsmaterials värmekonduktivitet kan utifrån litteraturstudien variera enligt Tabell 

1 och de använda referensvärdena i Tabell 5 undersöks utifrån detta. Figur 7 visar hur den 
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totala energianvändningen påverkas procentuellt av en variation av det referensvärde som 

används i modellen.  

 

Figur 7: Känslighetsanalys för isolering. 

Enligt Figur 7 varierar den totala energianvändningen som mest med drygt 4 procent. De 

största förändringarna uppkommer vid undersökning av de träbaserade isoleringsmaterialen, 

där referensvärdet är 0,06 men det varierar mellan 0,033 och 0,09. Eftersom träbaserade 

isoleringsmaterial är ovanliga i flerbostadshus anses denna grova förenkling vara acceptabel. 

Om användaren vill undersöka träbaserade isoleringsmaterial bör ett exakt λ-värde anges i 

modellen.  För isoleringsmaterialet mineralull undersöks en förändring med 0,005 enheter 

från referensvärdet vilket ger en förändring på 0,72 procent av totala energianvändningen. 

Även här bör användaren om möjligt fylla i ett eget λ-värde men referensvärdet ger en bra 

uppskattning.   

För ”Användning” undersöks schablonpåslaget för fjärrvärmeproduktion som i 

beräkningsmodellen är satt till 6 g CO2/kWh. Då Fortum dominerar Stockholms 

fjärrvärmemarknad undersöks endast hur totala koldioxidutsläppet varierar med en förändring 

av schablonpåslaget för Fortums fjärrvärme.  

 

Figur 8: Känslighetsanalys för fjärrvärme. 

Som Figur 8 visar varierar totala koldioxidutsläppet med 5,6 procent om schablonpåslaget 

förändras med 6 enheter. Eftersom fjärrvärmen har en stor påverkan på det totala 

koldioxidutsläppet blir även denna påverkan stor. Detta resulterar i att det bör göras 

ytterligare beräkningar för att få ett exakt värde på schablonpåslaget. Då beräkningarna för att 

ta fram detta är omfattande och kräver exakt information för respektive fjärrvärmeanläggning, 

har det inte gjorts i detta arbete men är en möjlig vidareutveckling.   
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Rivningspåslaget är endast ett uppskattat värde då information om koldioxidutsläppet som 

uppkommer vid denna process är okänt. Energianvändningen vid rivningen är endast en liten 

del av energianvändningen för ett flerbostadshus hela livscykeln och under antagandet att 

även koldioxidutsläppet utgör en liten del kommer resultatet inte förändras nämnvärt vid små 

variationer av det antagna värdet, vilket verifieras av informationen i Figur 9.   

 

Figur 9: Känslighetsanalys för rivningstillägg. 

Vid en förändring med 50 procent från referensvärdet på 1 procent fås en förändring av det 

totala koldioxidutsläppet på 0,5 procent. Förändringen av det totala koldioxidutsläppet är liten 

vid en stor förändring av rivningstillägget och rivningstillägget anses därför rimligt.  
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9. Studie av flerbostadshus 
 

Sex flerbostadshus analyseras djupgående för att beräkna dess koldioxidutsläpp i den 

framtagna modellen.  Då det inte har varit möjligt att ta del av exakt konstruktion av alla 

dessa hus har vanliga byggnationstekniker under de senaste årtiondena studerats med hjälp av 

litteratur. Som tidigare nämnt förenklas beräkningarna genom att endast ta hänsyn till betong, 

isolering, fönster i konstruktionen. Samtliga flerbostadshus som har granskats är byggda med 

betongstomme och det antas att inga renoveringar eller övriga förändringar i konstruktionen 

har genomförts efter uppbyggnad. 

 Hus byggda på 1960-talet  9.2
I mitten av 1960-talet introducerades miljonprogramshusen, vilket resulterade i att många 

flerbostadshus byggde under denna tid. Vanliga byggnadstekniker var loftgångshus, lamellhus 

och skivhus och konstruktionen för dessa redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9: Byggnadsteknik för loftgångshus, lamellhus och skivhus under 1960-talet. 

Konstruktionsdel Loftgångshus Lamellhus Skivhus 

Bärande mellanvägg Betong, 15 cm Betong, 16 cm Betong, 15 cm 

Våningsbjälklag Betong, 20 cm Betong, 16 cm Betong, 21 cm 

Mineralull, 3 cm 

Grund Betong, 18 cm 

Träbaserad, 10 cm 

Betong, 15 cm Betong, 30 cm 

Cellplast, 6 cm 

Tak  Betong 14 cm, Cellplast 

14 cm, Kork 8 cm 

Betong, 12 cm 

Mineralull, 15 cm 

Betong, 16 cm 

Mineralull, 15 cm 

Yttervägg  Mineralull, 9,5 cm Mineralull, 9,5 cm Mineralull, 9,5 cm 

Fönster 2-glasfönster 2-glasfönster 2-glasfönster 

Källa: (Björk, Kallstenius m.fl., 2008). 

Följande energideklaration enligt Tabell 10 för Svenska Bostäders fastighet Klubbholmen 1 i 

Skärholmen utfördes år 2007.  

Tabell 10: Information från energideklaration utförd år 2007 på fastigheten Klubbholmen 1. 

Fastighetsbeteckning Klubbholmen 1 

Byggnadsår 1966 

Byggnadsteknik Loftgångshus 

Bruttoarea 1 155 m
2 

Antal våningsplan 3 

Antal lägenheter 15 

Förbrukning fjärrvärme 190 575 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 15 600 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 224 578 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 156 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem F, utan återvinning 
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Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2007 var 15,7 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 17,0 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 2 553,9 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 14,7 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 1,1 ton. 

 Hus byggda på 1970-talet  9.3
Under 1970-talet fortsatte byggnationen av miljonprogramshus men mot mitten av årtiondet 

riktades kritik mot de stora stereotypa bostadsområdena. Byggnationen stannade då av och 

antalet nybyggda hus minskade kraftigt under slutet på 1970-talet. Vanliga konstruktioner var 

burspråkshus och lamellhus, och byggnadsteknikerna för dessa kan ses i  

 

Tabell 11. 

 

Tabell 11: Byggnadsteknik för burspråkshus och lamellhus under 1970-talet. 

Konstruktionsdel Burspråkshus Lamellhus 

Bärande mellanvägg Betong, 15 cm Betong, 16 cm 

Våningsbjälklag Betong, 19 cm Betong, 19 cm 

Grund Betong, 20 cm Betong, 15 cm 

Tak  Betong, 19 cm  

Mineralull, 30 cm 

Betong, 16 cm  

Mineralull, 18 cm 

Yttervägg  Porös betong, 35 cm Mineralull, 12 cm 

Fönster 3-glasfönster 3-glasfönster 

Källa: (Björk, Kallstenius m.fl., 2008). 

Följande energideklaration enligt Tabell 12 för Svenska Bostäders hyreshusenhet Lillkvarnen 

1 i Spånga utfördes år 2009.  

Tabell 12: Information från energideklaration utförd år 2009 på fastigheten Lillkvarnen 1. 

Fastighetsbeteckning Lillkvarnen 1 

Byggnadsår 1972 

Byggnadsteknik Lamellhus 

Bruttoarea 3 748 m
2 

Antal våningsplan 7 

Antal lägenheter 60 

Förbrukning fjärrvärme 617 000 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 40 700 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 707 382 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 150 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem F, utan återvinning 
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Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2009 var 51,8 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 55,3 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 8 299,0 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 14,8 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 0,9 ton. 

 Hus byggda på 1980 och 1990-talet 9.4
Under 80-talet tog byggandet av flerbostadshus fart igen och den absolut vanligaste 

byggnadstekniken var kvartersstadshus, som kan ses i Tabell 13. Då fastighetsbranschen i 

början av 90-talet drabbades av en ekonomisk kris avstannade nybyggnation nästan helt. På 

grund av detta blev bostadsbristen i storstäderna tydlig i slutet av 90-talet, vilket resulterade i 

en ökad byggnation under 2000-talet. 

 

Tabell 13: Byggnadsteknik för Kvartersstadshus under 1980 och 1990-talet. 

Konstruktionsdel Kvartersstadshus 

Bärande mellanvägg Betong, 18 cm 

Våningsbjälklag Betong 20 cm, Cellplast 7,5 cm 

Grund Betong 10 cm, Mineralull 5 cm 

Tak  Betong 22 cm, Mineralull 20 cm 

Yttervägg  Mineralull, 17 cm 

Fönster 3-glasfönster isolerruta 

Källa: (Björk, Kallstenius m.fl., 2008). 

Energideklarationen i Tabell 14 utfördes år 2007 för Svenska Bostäders hyreshusenhet 

Barlasten 1 i Stockholms innerstad.  

 

Tabell 14: Information från energideklaration utförd år 2007 på fastigheten Barlasten 1. 

Fastighetsbeteckning Barlasten 1 

Byggnadsår 1989 

Byggnadsteknik Kvartersstadshus 

Bruttoarea 993 m
2 

Antal våningsplan 5 

Antal lägenheter 19 

Förbrukning fjärrvärme 139 000 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 31 400 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 183 827 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 148 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem FTX 
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Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2007 var 12,9 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 13,8 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 2 070,4 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 13,9 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 0,7 ton. 

 Hus byggda 2000 och senare 9.5
Under 2000-talet har det svenska samhället präglats av ett ökat miljötänkande och ett större 

intresse för hållbar utveckling. Fastighetsbranschen har ökat energieffektiviteten i sina 

konstruktioner genom exempelvis tjockare isolering och bättre fönster. Ingen specifik 

konstruktion har analyserats, istället har direkt kontakt med byggnadsföretag använts för att 

undersöka deras byggnadstekniker, se Tabell 15.  

 

Tabell 15: JMs och Skanskas byggnadsteknik för flerbostadshus byggda på 2000-talet. 

Konstruktionsdel Byggledaren 1 och Seminariet 1  

(JM) 
16, 17

 

Blå Jungfrun 1 

(Skanska)
18 

Betong 0,25 m
3
 per m

2
 våningsplan 0,25 m

3
 per m

2
 våningsplan 

Grund Cellplast, 30 cm (utan källare) 

Cellplast, 10 cm (med källare) 

Cellplast, 30 cm (utan 

källare) 

Tak Mineralull, 45 cm Mineralull, 50 cm 

Yttervägg Mineralull, 27 cm Cellplast, 25 cm 

Fönster U-värde, 0,9 U-värde, 0,9 

Källa: 16. (Melosso, 2013), 17. (Andersson, 2013), 18. (Kaiserfeldt, 2013) 

Svenska Bostäders hyreshusenhet Byggledaren 1 ligger i Stockholms innerstad. 

Energideklarationen för denna fastighet utfördes år 2008 och presenteras i Tabell 16.  

 

Tabell 16: Information från energideklaration utförd år 2008 på fastigheten Byggledaren 1. 

Fastighetsbeteckning Byggledaren 1 

Byggnadsår 2005 

Bruttoarea 13 378 m
2 

Antal våningsplan 8 

Antal lägenheter 133 

Förbrukning fjärrvärme 1 065 000 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 232 600 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 1 437 991 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 102 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem FTX 
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Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2007 var 99,9 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 109,7 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 16 453,7 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 8,2 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 0,8 ton. 

Hyreshusenheten Seminariet 1 ligger i Enskededalen och ägs av Svenska Bostäder. Tabell 17 

visar samanställd information från fastighetens energideklaration utförd år 2009.  

 

Tabell 17: Information från energideklaration utförd år 2009 på fastigheten Seminariet 1. 

Fastighetsbeteckning Seminariet 1 

Byggnadsår 2008 

Bruttoarea 2 580 m
2 

Antal våningsplan 4 

Antal lägenheter 31 

Förbrukning fjärrvärme 295 500 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 34 064 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 328 547 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 104 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem FT, utan värmeåtervinning 

 

Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2009 var 25,6 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 25,5 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 3 824,5 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 9,9 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 0,8 ton. 
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Energideklaration i Tabell 18 är utförd år 2012 för hyreshusenheten Blå Jungfrun 1 som ligger 

i Farsta.  

 

Tabell 18: Information från energideklaration utförd år 2012 på fastigheten Blå Jungfrun 1. 

Fastighetsbeteckning Blå Jungfrun 1 

Byggnadsår 2010 

Bruttoarea 1 951 m
2 

Antal våningsplan 5 

Antal lägenheter 19 

Förbrukning fjärrvärme 121 167 kWh/år 

Fjärrvärmeleverantör Fortum 

Förbrukning fastighetsel 36 413 kWh/år 

Normalårskorrigerat värde (graddagar) 158 737 kWh/år 

Solvärme Nej 

Solel Nej 

Energiprestanda 71 kWh/m
2
, år 

Ventilationssystem FTX 

 

Om dessa värden analyseras i den framtagna beräkningsmodellen fås följande resultat: 

 Koldioxidutsläppet för år 2012 var 12,2 ton. 

 Koldioxidutsläppet för ett normalår är 12,2 ton. 

 Koldioxidutsläppet för hela livslängden baserat på normalår är 1 835,1 ton. 

 Koldioxidutsläppet per m
2
 och år är 6,3 kg. 

 Koldioxidutsläppet per bostad och år är 0,6 ton. 

 Förändringsstudie 9.6
I förändringsstudien studeras fastigheten Blå Jungfrun 1 för att ta reda på hur tänkbara 

förbättringar och extremvärden påverkar det totala koldioxidutsläppet från hyreshusenheten. 

 

Isoleringen i väggen ökas med 5 cm för att studera hur det påverkar totala koldioxidutsläppet. 

En större ökning anses orimlig då det kräver stora förändringar av väggtjockleken. Resultatet 

blir att det totala koldioxidutsläppet minskar med 149 kg/år. Blå Jungfrun 1 har idag fönster 

med U-värde 0,9 W/(m
2
K) och om dessa byts ut mot de, enligt litteratursstudien, bästa 

fönstren på marknaden med U-värde 0,8 W/(m
2
K) fås en minskning av koldioxidutsläppet 

med 192 kg/år. En förbättring som kan ge en betydande påverkan på koldioxidutsläppet är 

installation av solvärme. Som beskrivet i kapitel 5.1.5 finns det flerbostadshus i Stockholm 

som har solvärme installerat och solvärmen ersätter där hälften av fjärrvärmen som krävs för 

uppvärmning av varmvatten. Dessa förutsättningar appliceras på Blå Jungfrun 1 och resultatet 

blir att koldioxidutsläppet minskar med 2,8 ton/år.  

 

Resultat av tänkbara förbättringar: 

 

 Förändring av isoleringstjocklek (+5 cm) minskar koldioxidutsläppet med 149 kg/år. 

 Förändring av fönstrets U-värde (-0,1 W/m
2
K) minskar koldioxidutsläppet med 192 

kg/år. 

 Installation av solvärme minskar koldioxidutsläppet med 2,8 ton/år. 
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Extremfallet för undersökta elleverantörer och elavtal studeras. Det värsta fallet är här E.ONs 

energimix med ett utsläpp på 298 g CO2/kWh och det bästa anses vara Fortums ”Bra 

Miljöval” med ett utsläpp på 6,44 g CO2/kWh. Anledningen till att kärnkraft väljs bort från 

analysen, även om koldioxidutsläppet är något lägre än för ”Bra Miljöval”, är för att det är en 

icke-förnybar primärenergikälla och därmed inte hållbar. Denna analys resulterar i att 

koldioxidutsläppet kan minska med 10,6 ton/år. För ventilationssystemet undersöks 

extremfallen, enligt litteratursstudien, noll procent respektive 80 procent värmeåtervinning. 

Skillnaden i koldioxidutsläpp blir då 6,8 ton/år. Ökningen i elanvändning bortses då den 

varierar stort mellan olika ventilationssystem. En annan parameter som studeras i 

beräkningsmodellen är hur valet av belysning påverkar koldioxidutsläppet från Blå Jungfrun 

1. Endast fasighetsel undersöks då det är den belysning som fastighetsvärden kan påverka. 

Det antas att belysningen står för 25 procent av fasighetselen. Då LED-lampor ses som det 

bästa alternativet och glödlampor som det sämsta fås resultatet att koldioxidutsläppet minskar 

med 182 kg/år vid byte från glödlampor till LED-lampor.  

 

Resultat av extremfall: 

 Om avtalet för fastighetsel byts från E.ONs energimix till Fortums ”Bra Miljöval” 

minskar koldioxidutsläppet med 10,6 ton/år. 

 Om ventilationssystemets värmeåtervinningsgrad förändras från noll procent till 80 

procent minskar koldioxidutsläppet med 6,8 ton/år. 

 Om belysningen byts från glödlampor till LED-lampor minskar koldioxidutsläppet 

med 182 kg/år. 
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10. Analys av ekonomiska och sociala aspekter 
 

Hållbar utveckling behandlar, förutom den ekologiska aspekten, även ekonomiska och sociala 

aspekter. Dessa har inte varit i fokus under detta arbete men bör beaktas. Nedan följer därför 

en kort analys av dessa. 

En viktig ekonomisk aspekt är hur hyror förändras på grund av investeringar för minskade 

koldioxidutsläpp. Flerbostadshus som har ett lägre koldioxidutsläpp än andra är tätare, har 

bättre fönster och effektivare ventilation. För att uppnå detta krävs större investeringar vid 

byggnation vilket kan resultera i förhöjda hyror för hyresgäster. Dock kan dessa investeringar 

minska uppvärmningsbehovet och därmed minska uppvärmningskostnaderna. Vid inköp av 

ny teknik krävs därför en noggrann kostnadsanalys för att analysera om investeringen är 

lönsam eller ej på lång sikt. 

För att statuera ett exempel genomförs ett beräkningsexempel på två olika fönster för att ta 

reda på återbetalningstiden för en investering i fönster med lägre U-värde. Värmeöverföringen 

från respektive fönster jämförs för att se skillnaden i värmeförluster och därmed hur mycket 

fjärrvärme som kan sparas. Priset för fjärrvärme antas vara Fortums angivna värde för 2011 

vilket var 762 öre/kWh (Fortum, 2013). Exemplet är baserat på om fönstren förändras i 

flerbostadshuset Blå Jungfrun 1, där uppskattade fönsterarean är 308 m
2
. 

Tabell 19: Fönsteregenskaper för två olika fönster (Bygglagret, 2013). 

Fönsteregenskaper Kultur Villa, utåtgående 2-

glasfönster, SP Fönster 

Stabil, utåtgående 3-

glasfönster, SP Fönster 

U-värde (W/m
2
K) 1,7 1,2 

Värmeöverföring (kWh/år) 46624 32911 

Pris (kr/m
2
) 4169 5529 

 

I detta exempel är återbetalningstiden 4 år, enligt beräkningarna i Bilaga 3 – 

Beräkningsexempel fönster. Detta är betydligt kortare än livslängden för ett flerbostadshus, 

vilket tyder på att det i detta exempel är lönsamt att byta till de mer energieffektiva 3-

glasfönstrena. Observera att inga kostnader för montering tagits hänsyn till då det antas att 

monteringskostnaderna är densamma och att monteringen utförs vid nybyggnation.  

Kostnadspålägget för elavtal med förnybara primärenergikällor varierar hos olika 

elleverantörer. Exempelvis har två av de tre undersökta leverantörerna inget kostnadspåslag 

för elavtal med 100 procent vattenkraft. En medvetenhet hos konsumenter att teckna detta 

avtal, utan extra kostnad, kan leda till ökade krav på elproducenterna att producera el från 

vattenkraft. Detta kan i sin tur leda till minskade koldioxidutsläpp, förutsatt att energimixen 

bibehålls. Elavtal med 100 procent vindkraft har det högsta kostnadspåslaget, med 1,9 

öre/kWh hos Vattenfall och 2,5 öre/kWh hos E.ON och Fortum.  

Den främsta sociala aspekten i detta arbete är inomhusmiljön i lägenheterna. Denna måste 

hålla en hög standard för att de boende ska må bra och trivas. Höga krav ställs på 

inomhusmiljön i form av luftflöde, föroreningar i inomhusluften, ljusinsläpp, 

inomhustemperatur med mera. Under arbetets gång förutsätts det att teknik på marknaden 

uppfyller dessa krav och att de förändringar som undersöks i beräkningsmodellen inte 

försämrar inomhusmiljön. Något som hyresgästen själv kan styra över för att minska sitt 

koldioxidfotavtryck är att ha en lägre inomhustemperatur, välja energimärkta elapparater samt 

minska onödig elförbrukning så som elapparater på stand by. Boendes vilja att minska sitt 
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koldioxidfotavtryck varierar eftersom det innebär en aktiv förändring av vardagen. 

Exempelvis har vitvaror med den högsta energimärkningen tjockare väggar som minskar 

förvaringsutrymmet. Intresset att byta till dessa har undersökts av HSB som kom fram till att 

intresset för energisnålare vitvaror finns men nackdelen med det minskade utrymmet har gjort 

detta lågt (Blomdahl, 2013).   
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11. Resultat och diskussion 
 

För att kontrollera rimligheten i resultaten för de undersökta flerbostadshusen från 

beräkningsmodellen används statistik för Sveriges totala koldioxidutsläpp och antalet 

bostäder som fanns i hela Sverige under denna tid. Enligt Naturvårdsverket var Sveriges totala 

koldioxidutsläpp 61,4 miljoner ton år 2011 (Naturvårdsverket, 2012). Som beskrivet i 

bakgrunden står hushålls- och servicesektorn för mellan 15 och 20 procent av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp, vilket då ger ett utsläpp på omkring 11 ton CO2 för hushålls- och 

servicesektorn. Antalet bostäder i Sverige uppgick år 2011 till 4 524 292 stycken (SCB, 2011) 

men det är okänt hur stor andel av koldioxidutsläppet servicesektorn stod för. Om beräkningar 

utifrån informationen ovan genomförs fås ett koldioxidutsläpp per bostad på 2,4 ton per år. 

Denna siffra är en direkt utsläppsmängd per bostad och år, då hänsyn till servicesektorn inte 

har tagits.  

De resultat som fås ur beräkningsmodellen visar att studerade flerbostadshus i genomsnitt har 

ett koldioxidutsläpp på 0,84 ton per bostad och år. Denna siffra är beräknad ur ett 

livscykelperspektiv och därför inte direkt jämförbar med siffran 2,4 ton per bostad och år, 

men eftersom storleksordningen på dessa är jämförbara anses resultaten från 

beräkningsmodellen rimliga. I nästkommande stycken presenteras och diskuteras resultaten 

från de undersökta flerbostadshusen i beräkningsmodellen mer ingående.  

Utifrån studien av sex flerbostadshus med olika byggnadsår fås resultat om energiprestanda 

enligt Figur 10, fördelning mellan el- och fjärrvärmeförbrukning enligt Figur 11 samt 

koldioxidutsläpp per kvadratmeter och år enligt Figur 12. I Figur 13 och Figur 14 kan det 

utläsas hur stor påverkan olika förändringar har på det totala koldioxidutsläppet från Blå 

Jungfrun 1. 

  

 

Figur 10: Energiprestanda för studerade flerbostadshus. 

Studerade fastigheters energiprestanda presenteras i Figur 10. Utifrån denna kan det 

konstateras att husen byggda år 1966, 1972 och 1989 har en energiprestanda på ungefär 150 

kWh/m
2
 och år. För de nyare flerbostadshusen, byggda 2005 och 2008, är energiprestandan 

30 till 35 procent lägre och för passivhuset byggt 2010 är den 50 procent lägre än för de äldre 

husen. Anledningen till den sjunkande energiprestandan beror på förändringar i 

konstruktionen, så som tjockare isolering i väggar, tak och grund samt fönster med lägre U-

värde.   
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Figur 11: Procentuell fördelning mellan förbrukningen av elektricitet och fjärrvärme hos 

studerade flerbostadshus. 

I Figur 11 visas fördelningen mellan el- och fjärrvärmeförbrukningen för de undersökta 

flerbostadshusen. Observera att fördelningen inte har något samband med energiprestandan, 

då både förbrukningen av elektricitet och fjärrvärme har minskat genom åren enligt Figur 10. 

Inget direkt mönster mellan årtalen kan urskiljas då fördelningen av förbrukningen år 2008 

liknar 1966 och 1972 års fördelning, där 90 till 93 procent består av fjärrvärme, mer än övriga 

hus, där fjärrvärmen står för 77 till 82 procent av energianvändningen. Genom att analysera 

husen närmare kan det konstateras att den gemensamma faktorn för husen byggda 1989, 2005 

och 2010 är FTX-ventilation. Övriga undersökta flerbostadshus har inte värmeåtervinning i 

ventilationen. Som beskrivet i litteraturstudien minskar FTX-systemet uppvärmningsbehovet 

men kan innebära en ökning i elförbrukning. Resultatet i Figur 11 visar att så är fallet. Det går 

även att urskilja att passivhusets fördelning skiljer sig mot de andra husen med FTX-

ventilation. Detta kan bero på att det ställs högre krav på ventilationen som används i ett 

passivhus än i övriga hus. Det kan då vara troligt att ventilationssystemet i passivhuset har en 

högre värmeåtervinningsgrad. En viss genomgående ökning av elanvändningen kan ses i 

Figur 11. Detta beror troligtvis på den ökade mängd elapparater som används i hemmet idag. 

Ökningen är dock inte stor vilket kan bero på att apparaterna har blivit mer energieffektiva.  

 

 

Figur 12: Koldioxidutsläpp från studerade flerbostadshus. 
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Koldioxidutsläppet från undersökta flerbostadshus beräknas i modellen och resultatet 

prestenteras i Figur 12. Flerbostadshusen byggda år 1966, 1972 och 1989 har 

koldioxidutsläpp på ungefär 14 kg/m
2
 och år. En tydlig minskning kan noteras mellan huset 

byggt 1989 och de tre husen bygga på 2000-talet där koldioxidutsläppet är mellan 6 och 10 

kg/m
2
 och år. Utifrån analyser av Figur 12 i kombination med Figur 10 kan det konstateras att 

lägre energiprestanda medför lägre koldioxidutsläpp. En exakt parallell går dock inte att dra 

då energiprestandan för flerbostadshusen byggda år 2005 och 2008 är nästintill densamma, 

men koldioxidutsläppet skiljer sig åt. För att hitta förklaringen till detta studeras Figur 11 och 

därigenom kan det tydligt ses att huset byggt år 2005 har en lägre procentuell 

fjärrvärmeförbrukning, på grund av FTX-ventilationen, i jämförelse med huset byggt år 2008. 

Båda husens fjärrvärmeleverantör är Fortum som har ett koldioxidutsläpp på 70 g/kWh, vilket 

är högre än koldioxidutsläppet från den svenska elmixen. Den högre procentuella 

fjärrvärmeförbrukningen i huset byggt år 2008 leder därmed till ett högre koldioxidutsläpp.  

 

 

Figur 13: Tänkbara förändringar av Blå Jungfrun 1. 

I beräkningsmodellen undersöks tänkbara förändringar av Blå Jungfrun 1 med resultat enligt 

Figur 13. Eftersom Blå Jungfrun 1 är ett passivhus med täta väggar och bra fönster, har 

förändringen av fönster respektive väggisolering liten påverkan på totala koldioxidutsläppet. 

En installation av solvärme kan däremot minska koldioxidutsläppet med 23 procent. När Blå 

Jungfrun 1 byggdes år 2010 var dess konstruktion bättre än standard, men eftersom 

byggbranschen konstant utvecklas är det idag inte ovanligt att nybyggda flerbostadshus har 

samma standard som Blå Jungfrun 1.  Det kan då konstateras att förändringar av 

konstruktionen har liten inverkan på koldioxidutsläppet och nya alternativ, så som solvärme, 

är nästa steg i utvecklingen. En solcellsanläggning för eltillverkning ses också som en möjlig 

förändring, men då koldioxidutsläppet för tillverkning av solceller fortfarande är relativt högt 

enligt kapitel 5.2.1 bör solvärme vara det första alternativet för att uppnå minskade 

koldioxidutsläpp. 
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Figur 14: Extremfall för förändringar av Blå Jungfrun 1. 

Figur 14 visar resultaten av undersökta extremfall för Blå Jungfrun 1. Då det är okänt vilket 

elavtal, vilken värmeåtervinningsgrad ventilationen har samt vilken typ av belysning som 

används analyseras de bästa respektive värsta fallen ur koldioxidutsläppssynpunkt. Skillnaden 

mellan bästa och värsta fallet visas i Figur 14. Det kan konstateras att val av elavtal kan ha 

stor påverkan på det totala koldioxidutsläppet. Besparingen kan bli upp till 10,6 ton CO2/år. 

Att byta elavtal är enkelt och genom att välja elavtal med förnybara primärenergikällor ställs 

krav på elproducenter att producera en större mängd elektricitet från förnybara 

primärenergikällor. Om elleverantörernas energimix samtidigt bibehålls kan 

koldioxidutsläppet minskas sett till totala elproduktionen. Andelen fossila bränslen i 

elproduktionen är troligtvis inget som förändras genom en direkt påverkan av att viss kund 

gjort ett specifikt val av elavtal. Det är dock en förändring som kan ske långsiktigt om fler 

kunder gör ett aktivt val.   

Även ventilationens värmeåtervinningsgrad har stor påverkan på koldioxidutsläppet där en 

minskning på ungefär 7 ton CO2/år kan uppnås. Val av belysning har i jämförelse med dessa 

inte någon större inverkan på koldioxidutsläppet då extremfallet endast ger en skillnad på 0,2 

ton CO2/år. Att byta till en mer energieffektiv belysning är dock en förhållandevis enkel 

åtgärd och är därför värd att betänka då belysningen behöver bytas ut. Lågenergi- och LED-

lampor har dessutom en betydligt längre livslängd än glödlampor vilket även det kommer att 

påverka energianvändningen sett i ett längre perspektiv.  
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12. Slutsatser och framtida arbete 
 

Följande punkter sammanfattar de viktigaste slutsatserna från detta arbete: 

 

 Flerbostadshusen har blivit mer energieffektiva sedan 1960-talet. Detta på grund av 

bättre konstruktion genom tjockare isolering och bättre fönster, vilket minskar 

värmeförlusterna. Minskade värmeförluster leder till minskad energianvändning, då 

främst för uppvärmningen, vilket medför lägre koldioxidutsläpp. 

 

 En lägre energiprestanda medför lägre koldioxidutsläpp. Både energianvändning och 

koldioxidutsläpp från flerbostadshus har minskat sedan 1960-talet. Det går att 

konstatera att det finns ett samband mellan energianvändning och koldioxidutsläpp 

men en direkt parallell är inte möjlig att dra. Skillnaden mellan energianvändning och 

koldioxidutsläpp beror främst på energianvändningens fördelning mellan elektricitet 

och uppvärmning.  

 

 FTX-ventilation minskar koldioxidutsläppet från studerade flerbostadshus. I ett FTX-

system återvinns en del av värmen i frånluften vilket leder till att 

uppvärmningsbehovet minskar men elektricitetsbehovet ökar. Koldioxidutsläppet 

minskar för att utsläppen från uppvärmningen är större än från elektriciteten.  

 

 Solvärme är nästa steg i utvecklingen för minskade koldioxidutsläpp från 

flerbostadshus. Konstruktionen vid nybyggnation är nästintill optimerad med dagens 

teknik och om en drastisk minskning av koldioxidutsläppet ska uppnås är solvärme ett 

bra alternativ. Solel ses också som en framtida teknik för minskade koldioxidutsläpp, 

men då det vid tillverkning av solceller idag släpps ut betydligt större mängder 

koldioxid än vid tillverkning av solfångare anses solvärme vara den främsta åtgärden. 

Tillverkningsprocessen av solceller förväntas effektiviseras inom de närmsta åren, 

vilket kommer leda till minskade koldioxidutsläpp och därmed göra solel mer 

ekologiskt hållbar. 

 

 Val av elavtal och elleverantör kan påverka koldioxidutsläppet betydande. Detta beror 

på att olika producenter använder olika mycket fossila bränslen i deras energimixar. 

För att minska koldioxidutsläppet är det därför viktigt att påverka elproducenter 

genom att välja elavtal med förnybara bränslen. 

 

Detta arbete kan vidareutvecklas på ett antal sätt för att erhålla mer exakta resultat från 

modellen. Alla ungefärliga och antagna siffror bör analyseras mer djupgående för att 

beräkningarna ska ge exakta resultat. Parametrar som bör studeras vidare är betongåtgången 

per kvadratmeter, flerbostadshusets exakta byggnadsteknik och mått samt påslag för 

byggnads- och rivningsprocess. Hänsyn bör tas till samtliga byggnadsmaterial och 

installationer som används i flerbostadshuset för att få en mer exakt analys. Schablonpåslag 

som antagits för att omvandla produktionsperspektiv till livscykelperspektiv kräver en djupare 

studie. Övriga elapparater så som vitvaror och elektronik bör analyseras utifrån elförbrukning. 

Modellen kan utökas genom att ha en kostnadsanalys integrerad i denna vilket gör det tydligt 

för användaren vad alternativa lösningar kostar.  

För att modellen ska ge ett bättre resultat bör varje flerbostadshus analyseras utifrån dess 

planritningar och byggnadsentreprenörens koldioxidutsläpp vid uppbyggnad. 

Rivningsprocessen är svår att analysera då exakta siffror endast kan fås då huset rivs. För att 
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en livscykelanalys ska vara genomförbar inom detta område krävs dock alltid en systemgräns 

då det är så många parametrar som studeras och varje del i sig har en egen livscykel.  

I detta arbete har det ej funnits möjlighet att granska ett flerbostadshus med solvärme eller 

solel då de fortfarande är ovanliga på flerbostadshus i Stockholmsområdet. Exemplet 

Hammarby Sjöstad har studerats ytligt utifrån litteraturstudie, men tillräcklig information för 

en djupgående analys har inte varit tillgänglig. Som en vidareutveckling är det därför av stort 

intresse att undersöka ett hus med denna typ av installationer för att få en uppfattning om hur 

stor påverkan det har på koldioxidutsläppet.   
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Bilaga 1 – Användarhandbok 
 

Denna bilaga innehåller en användarhandbok för beräkningsmodellen.  

Användarhandbok 

Beräkningsmodellen som är skapad i Microsoft Excel 2010 räknar ut koldioxidutsläppet för 

ett specifikt flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv. Modellen och alla dess inbyggda 

beräkningar är framtagna enligt kapitel 8 i rapporten Livscykelanalys för koldioxidutsläpp 

från flerbostadshus. En översiktlig bild på modellen kan ses i Figur 1 där det gröna fältet 

representerar byggnation, det röda användning och det beigea rivning. De nedersta raderna 

presenterar det slutgiltiga resultaten som förklaras närmare i kommande stycken. Denna bild 

är endast till för att få en uppfattning om hur modellen är uppbyggd och förstorade, mer 

detaljerade bilder presenteras nedan.  

 

Figur 1: Översiktlig bild på beräkningsmodellen. 

För att beräkningsmodellen ska fungera på rätt sätt ska samtliga ifyllda fält i Figur 1 besvaras 

med undantag från rubriker och den första kolumnen. Övriga fält är låsta för användaren för 

att undvika att viktiga beräkningar tas bort. Användaren ska fylla i informationen uppifrån 

och ned då beräkningarna är beroende av varandra. Det markerade områdena visar det totala 

koldioxidutsläppet för:  

1. Byggnation 

2. Användning 

3. Rivning 

4. Specifikt år, normalårskorrigerat år, hela livslängden samt m
2
 och år. 

Byggnation 

1. 

2. 

3. 

4. 
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I Figur 2 visas de fält som ska fyllas i under delen ”Byggnation” vid användning av modellen. 

Utifrån dessa beräknas värmeöverföring och koldioxidutsläpp från konstruktionen. Observera 

att alla fält i slutändan inte kommer att innehålla information då alla parametrar inte är 

nödvändiga för alla beräkningar.  

 

Figur 2: Delen ”Byggnation” i beräkningsmodellen. 

Delen som visas i Figur 2 fylls lämpligen i med hjälp av detaljritningar av undersökt 

flerbostadshus. Om möjligt ska exakta värden anges men det finns även alternativen att välja 

uppskattade värden. Då ett eget värde väljs ska detta matas in i anvisad cell i kolumn ”Eget 

värde”. Byggnadsår används inte för några beräkningar men kan vara till hjälp då typ av 

flerbostadshus är känt men specifika mått okända. Under fliken ”Vanliga byggnadstekniker” 

finns genomsnittsvärden för de vanligaste byggnadsteknikerna för olika byggnadsår.  

Användning 

Precis som i delen ”Byggnation” ska ifyllda fält i delen ”Användning” som presenteras i Figur 

3 besvaras. Informationen som fylls i används för att beräkna koldioxidutsläppet som 

uppkommer vid uppvärmning och elanvändning. Om varken solvärme eller solel används 

måste användaren välja alternativ ”Nej” i listan samt fylla i ”0” som ”Årsförbrukning 

(kWh/år)” för att modellen ska beräkna ett resultat. Ventilationssystem och belysning ger 

ingen direkt påverkan på koldioxidutsläppet då dessa redan används och är inkluderade i den 

totala förbrukningen. De är däremot nödvändiga att fylla i och används i den inbyggda 

förändringsfunktionen.  

                                 

Figur 3: Delen ”Användning” i beräkningsmodellen. 
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En stor del av informationen som ska fyllas i enligt Figur 3 tas med fördel från det undersökta 

flerbostadshusets energideklaration. Även i denna del finns genomsnittsvärden då användaren 

inte vet exakt information.  

Rivning 

Den information som ska fyllas i under delen ”Rivning” i Figur 4 är hur stort koldioxidutsläpp 

som uppkommer vid denna process. Användaren kan välja att ange ett eget värde eller 

använda det uppskattade värdet som finns inbyggt i programmet.  

 

Figur 4: Delen ”Rivning” i beräkningsmodellen. 

Resultat 

Resultatet från beräkningarna i modellen presenteras enligt rubrikerna i Figur 5. I denna figur 

har uppgifter från ett flerbostadshus fyllts i för att statuera ett exempel.  

 

 

 

Figur 5: Resultatdelen i beräkningsmodellen. 

I denna krävs ingen information från användaren utan det är endast resultaten från den 

tidigare införda informationen. 

Förändringsanalys 

Den sista delen i modellen behandlar en förändringsanalys av det undersökta flerbostadshuset. 

I denna del kan användaren välja att förändra tidigare ifyllda parametrar för att se hur 

koldioxidutsläppet förändras. Möjliga förändringsparametrar visas i Figur 6 och ny 

information matas in i modellen på samma sätt som tidigare, det vill säga alla ifyllda fält ska 

besvaras.   

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Förändringsanalysen i beräkningsmodellen. 

Det nya koldioxidutsläppet redovisas på samma sätt som i Figur 5 och det är även möjligt att 

se hur stor påverkan en specifik förändring har på totala koldioxidutsläppet.  
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Bilaga 2 – Beräkningar betongmängd 
 

Beräkningar för hur stor mängd betong som används per kvadratmeter i respektive undersökt 

flerbostadshus.  

 

Klubbholmen 1 

Våningsplanets area: 1155/3=385 

Klimatskalets sida: 19,6 

Antal mellanväggar: 4 (väggarna är lägenhetsskiljande, 5 lägenheter på varje våning) 

Mellanvägg: 19,6*2*2,4*0,15=28,2 

Totala väggar: 28,2*3=84,7 

Golv: 385*0,2=77 

Total våningsbjälklag: 77*2=154 

Tak: 385*0,14=53,9 

Grund: 385*0,18=69,3 

Betongmängd/m
2
: (42,336+154+53,9+69,3)/1155=0,277 

 

Lillkvarnen 1 

Våningsplanets area: 3748/7=535,4 

Klimatskal sida: 23 

Antal mellanväggar: 23/3,9=5,9=6 (3,9 är modulavståndet) 

Mellanvägg: 23*2,4*0,16*4=35,3 

Totala väggar: 35,3*7=247,3 

Golv: 535,4*0,19=101,7 

Total våningsbjälklag: 101,7*6=610,4 

Tak: 535,4*0,16=85,7 

Grund: 535,4*0,15=80,3 

Betongmängd/m
2
: (247,3+610,4+85,7+80,3)/3748=0,273 

 

Barlasten 1 

Våningsplanets area: 993/5=198,6 

Klimatskal sida: 14,1 
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Antal mellanväggar: 14,1/3,6=4 (3,6 är modulavståndet) 

Mellanvägg: 14,1*2*2,4*0,18=12,18 

Totala väggar: 12,18*5=60,9 

Golv: 198,6*0,2=39,72 

Total våningsbjälklag: 39,72*4=158,9 

Tak: 198,6*0,22=43,7 

Grund: 198,6*0,1=19,9 

Betongmängd/m
2
: (60,9+158,9+43,7+19,9)/993=0,285 
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Bilaga 3 – Beräkningsexempel fönster 
 

Denna bilaga redovisar de beräkningar som utförs för beräkningsexemplet vid den 

ekonomiska analysen. 

Prisskillnad per m
2
: 5529-4169=1 360 kr/m

2 

Total prisskillnad: 1360*308=418 900 kr 

Skillnad i värmeöverföring: 13 713 kWh/år 

Skillnad i fjärrvärmekostnad: 13713*7,62=104 500 kr  

Återbetalningstid: 418900/104500=4 år 

 


