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ABSTRACT 

This thesis aims to illustrate how environmental impact can be reduced, through the use of 

lean concrete. It also illustrates how environmental data can be applied to a house through 

implementation with BIM. In this study a unique concrete structure developed by Swedish 

Cement and Concrete Research Institute is assessed for environmental impact, by calculating 

the carbon dioxide equivalents using LCA methodology. The construction is a sandwich ele-

ment where the concrete is made up of three layers. Two external high-strength layers and a 

middle layer of low-strength concrete. The result is compared with three different concrete 

recipes. The environmental data obtained is then integrated with a building model in the BIM 

tool Autodesk Revit, using an own developed method. The purpose is to perform a sensitivity 

analysis in which the bearing walls are replaced with these concrete recipes. By performing a 

sensitivity analysis the effect the concrete has on an entire building can be seen.  

The result shows that there are major differences between the concretes. By only replacing the 

bearing interior walls to greener alternatives of the same material the climate impact is re-

duced by 10% of the building's overall climate impact. This study also shows that the resource 

efficient concrete has a lower climate impact than a standard concrete of the same strength 

class. The advantage is that this type wall construction can be made thicker without getting a 

significantly higher climate impact. 

Keywords: concrete, BIM, internal walls, life cycle assessment, environmental impact, Revit
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete syftar till att illustrera hur man genom att använda sig av ”resurssnål” 

betong kan reducera miljöpåverkan. Samt hur miljödata kan tillämpas för ett hus genom infö-

rande i BIM. I studien miljövärderas en unik betongkonstruktion framtagen av CBI betongin-

stitutet, för användning av bärande väggar i hus, genom att beräkna klimatpåverkan med LCA 

metodik. Konstruktionen är ett sandwichelement där betongen utgörs av tre skikt. Två yttre 

höghållfasta skivor samt en mittersta skiva av betong med låg hållfasthet. Resultatet jämförs 

med tre betongrecept med olika ingående ämnen. Miljödatan som erhålls integreras därefter 

med en husmodell i BIM programmet Autodesk Revit, med hjälp av en egen framtagen me-

tod. Syftet är att utföra en känslighetsanalys där bärande innerväggar byts ut mot dessa be-

tongrecept. Genom att utföra en känslighetsanalys kan det ses hur stor effekt betongen har på 

ett helt hus. 

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan de olika betongen. Genom att endast byta 

ut bärande innerväggar mot miljövänligare alternativ av samma material kan klimatpåverkan 

reduceras med 10 % av husets totala klimatpåverkan. Studien visar även att den resurssnåla 

betongen har lägre klimatpåverkan än standardbetong av samma hållfasthetsklass. Fördelarna 

är att denna typ väggkonstruktion kan göras tjockare utan att få en mycket högre klimatpåver-

kan. 

Nyckelord: betong, BIM, innerväggar, livscykelanalys, miljövärdering, Revit
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning  

d Tjocklek [m] 

a  Mängden upptagen koldioxid [kg/m3] 

MCO2 Molvikt för koldioxid [g/mol] 

MCaO  Molvikt för Kalciumoxid [g/mol] 

CaO Mängden Kalciumoxid [vikt %] 

Vct Vattencementtalet [-] 

Vbt  Vattenbindemedelstalet [-] 

W  Mängden blandningsvatten [kg] 

C  Mängden cement [kg] 

D  Mängden tillsatsmaterial [kg] 

β   Effektivitetsfaktorn (0-1) [-] 

Förkortningar 

BBK Boverkets handbok om betongkonstruktioner 

BIM  Building Information Modeling 

BKR Boverkets konstruktionsregler 

BVD Byggvarudeklaration 

CBI Cement och Betonginstitutet 

CEN Comité Européen de Normalisation 

EPD Enironmental Product Declaration  

EMAS EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning 

EN European Standard 

GWP Global Warming Potential 

IFC Industry Foundation Classes 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

ISO International Organization for Standardization  
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LCA Life Cycle Assessment  

LCI Life Cycle Inventory 

LCIA Life Cycle Impact Assessment 

PCR Product Category rules 

VTI Väg- och Transportinstitutet 

VVS Värme Ventilation och Sanitet 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund   

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för samhället. Hot mot hållbarheten är bland annat 

bristen på ändliga resurser och att klimatförändringarna blir så stora att livsbetingelserna på 

jorden drastiskt förändras. EU gör bedömningen att det krävs en minskning av utsläppen av 

växthusgaser med 80-95 % till 2050 för att den globala medeltemperaturen inte skall stiga 

med mer än 2 grader under detta sekel (Miljömålsrådet, 2010). För att veta hur stort utsläpp 

en produkt eller tjänst ger krävs en miljöbedömning. Denna görs med en livscykelanalys som 

följer ISO 14044. Förutom miljömålen strävas det efter att uppnå en så kallad klimatneutral 

påverkan, det vill säga att värdet av klimatpåverkan blir lika med noll (Abbott, 2008). 

Byggsektorn utgör en av de största miljöbelastningarna i samhället och som byggmaterial är 

betong inget undantag. Största delen av betongens koldioxidutsläpp kommer från cementet 

som i sin tur står för 5 % av världens totala koldioxidutsläpp (Solomon, o.a., 2007). Dock är 

betong en av våra viktigaste byggmaterial med unika egenskaper som gör den svår att ersätta. 

Den är beständig, lufttät och kan lagra energi (Gillberg, 1999).  

ISO 14025 är grunden för hur produkter skall miljöbedömas med hänsyn till dess påverkan i 

hela livscykeln utifrån denna standard utvecklade svenska miljöstyrningsrådet på 90-talet ett 

system vilket idag vuxit till ett internationellt system som kallas det internationella EPD 

systemet. De flesta produkter som idag har en miljövarudeklaration är framtagna i det 

internationella EPD systemet (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

Flera olika initiativ sker kring miljöbedömning av byggnader som syftar till att åstadkomma 

ett hållbarare byggande. Några kända exempel är miljöcertifieringssystemen BREEAM och 

LEED i dessa system rangordnas byggnaderna och kan uppnå högsta betygen outstanding 

eller platina. Dessa system omfattar en mycket stor del av de miljöaspekter som är relevanta 

för en byggnad men blir därför också tyngre att införa (Sweden green building council, 2013). 

För att miljöbedömningar av produkter skall få större effekt på byggandet är det viktigt att 

informationen finns redan vid projekteringen av byggnader t ex i BIM (Building Information 

Modeling). BIM är ett sätt att effektivisera informationshanteringen i ett byggprojekt genom 

att använda 3D modeller med detaljerad information knutet till varje objekt. På så sätt kan 

flera discipliner involveras och därmed effektivisera hela processen (Brohn, 2010). 

I denna studie ska ett väggelement i betong från CBI betonginstitutets forskningsprojekt 

”resurssnål betong”, miljövärderas genom att beräkna klimatpåverkan. Beräkningen av 

klimatpåverkan sker med avseende på olika tillsatsmaterial, betongkvalitéer och 

elementtjocklekar. Därefter tillämpas betongen i en konstruktionslösning av bärande 

mellanväggar. För att på ett effektivt sätt kunna göra det har det i arbetet tagits fram en metod 

som integrerar miljödata i BIM. Framöver kommer betongen kallas Resurssnål. Med 

resurssnål betong menas det att så lite cement som möjligt används. Anledningen är att 

cementet utgör den största källan för koldioxidutsläpp hos betong. Vid cementtillverkning 

sker häften av koldioxidutsläppen vid förbränning i roterugn och andra hälften vid 
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kalcinering. Betong har även en förmåga att ta upp koldioxid vid karbonatisering men det är 

sällan betong karbonatiseras helt (Gillberg, 1999).  

1.2 Syfte 

Syftet är att utföra en miljövärdering av resurssnål betong och att visa hur miljödata kan 

tillämpas i projekteringsstadiet för att åstadkomma byggnader med låg miljöpåverkan. 

1.3 Mål 

• Att göra en litteraturstudie över betongkemi och resurssnål betongteknik 

• Att utvärdera klimatpåverkan från en mellanvägg från projektet resurssnål betong 

och jämföra den mot ett par referenser för att utvärdera om skillnaderna är så pass 

stora att det motiverar att specifika betongdata används vid projektering. 

• Att visa på hur miljödata kan integreras med BIM-verktyget Revit 

• Att jämföra skillnaden i klimatpåverkan för byggnad med olika mellanväggar. 

1.4 Avgränsning  

Studien omfattar miljöbedömningar under byggprodukternas produktionsfas och delar av 

användningsfasen. Slut- och återvinningsfasen beaktas inte. Det motiveras av att det inte råder 

några skillnader mellan olika betongkvalitéer i slut- och återvinningsfasen. Nyttan av att 

återvinna betong är också relativt liten ur klimatsynpunkt eftersom återvunnen betong endast 

ersätter sten. 

Studien omfattar endast klimatpåverkan vilket motiveras av att det är den vanligaste 

efterfrågade och en av de betydande miljöpåverkanskategorierna från betong. 

Examensarbetets omfattning medger inte att alla effekter som skall finnas i en 

miljödeklaration enligt EN 15804 studeras. 

1.5 Metod 

Litteraturstudien är baserad på facklitteratur samt vetenskapliga artiklar. Allmän information 

om betong hämtas från ”Betonghandboken, andra utgåvan” av Svensk byggtjänst, 2007. 

Denna handbok är under uppdatering för tillfället och innehåller information som är refererat 

till boverkets gamla konstruktions regler, BKR, och inte de nya eurokoderna. Därför kommer 

dessa regler jämföras och en motsvarighet i eurokoderna kommer att väljas. Exempelvis 

ersätts betong av kvalitet K30 mot C25/30. 

För beräkning av klimatpåverkan används SimaPro och ecoinvents databaser eller tidigare 

beräkningar som har hämtat sina värden från dessa. Ecoinvent tar hänsyn till osäkerheten i 

inventeringen (Gou & Murphy, 2012). Varje delmaterial i betongrecepten tas med och 

tillverkarnas egna klimatberäkningar används i mån av tillgänglighet. Beräkningarna och 

redovisningen följer LCA standarden ISO 14044. Miljödatan sammanställs därefter i en egen 

databas för en senare användning som indata i Revit.  
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CBIs betongelement har en tryckhållfasthet på ca 50 MPa totalt över hela väggens tjocklek 

och kommer att jämföras med tre andra betong; CBIs betongelement 205 (vilket även är 

resurssnål) och betong av hållfasthetsklasserna C 40/50 och C 28/35. Betong 205 är en del av 

projektet ”15 MPa betong” som tagits fram av CBI och har en tryckhållfasthet på 25 MPa. 

Anledningen till att betong med två olika hållfastheter väljs är för det första för att ha en lika 

stark betong att jämföra med. För det andra att se hur Resurssnål betong förhåller sig till den 

svagare standardbetongen. För det tredje för att se om det lönar sig miljömässigt att göra 

betongen slankare. Det tredje alternativet är baserat på en studie av G. Habert et al. som 

handlar om att reducera miljöpåverkan hos betongbroar genom att öka hållfastheten (Habert, 

Arribe, Dehove, Espinasse, & Le Roy, 2012). 

Utöver hållfastheten undersöks det hur klimatpåverkan varierar med tjockleken. De tjocklekar 

som jämförs är 160, 200 och 220 mm och är typiska tjocklekar för bärande väggar. 

Känslighetsanalysen kommer att ske med hjälp av BIM programmet Autodesk Revit och 

Excel. I Revit kommer byggnadens material mängdas och därefter exporteras direkt till Excel. 

Där beräknas varje materials klimatpåverkan ut med hjälp av en databas. Känslighetsanalysen 

görs i Excel genom att byta ut de bärande innerväggarna och variera storleken. 
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2. LITTERATURSTUDIE 

2.1 Betong och kemi 

Betong är huvudsakligen en blandning av cement, vatten och ballast. Men för att påverka 

betongens egenskaper kan tillsatsmaterial och tillsatsmedel adderas till blandningen. 

Dessutom fås olika egenskaperna genom att variera mängderna av de ingående ämnena. 

Betong består vanligtvis av 65 % till 75 % volymandelar ballast resten utgörs av 

cementpastan, det vill säga cement och vatten (Bjurström, 2007).  

2.1.1 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket betyder att den reagerar spontant med vatten. Det 

är cementgelen som ger hållfastheten. Genom att variera förhållandet mellan vatten och 

cement fås olika hållfastheter. Förhållandet mellan vatten och cement kallas 

vattencementtalet, ofta förkortat vct. Ett lågt vct innebär att mängden cement är högre än 

mängden vatten, vilket ger en betong med högre hållfasthet. Anledningen till detta är att 

betongen blir tätare då avståndet till partiklarna blir mindre. Mer vatten ger många grova 

kanaler mellan partiklarna. Ett lågt vct innebär även att temperaturutvecklingen blir högre när 

dessa reagerar. En för hög temperaturutveckling kan ge ökad risk för sprickbildning 

(Johansson, 2008). 

Kort tillverkas cement genom att finmald kalksten och lera bränns i roterugnar med en 

temperatur på ungefär 1450 
o
C. Sedan tappas materialen ut från ugnen och kyls ner vilket då 

ger formen av små kulor som kallas cementklinker. Slutligen mals cementklinker tillsammans 

med ca 5 % gips som adderas till blandningen för att förhindra att förhindra att cementet 

reagerar för snabbt. Den vanligaste cementtypen som används idag är portlandcement 

(Bjurström, 2007). 

Cement består av olika mineral. Det är dessa mineral som ger cementet dess egenskaper. 

Inom cementkemi förkortas kemiska föreningar som ingår i cement med en symbol. Nedan 

listas de olika föreningarna med respektive symbol. 

Klinkermineral och förkortningar: 

Oxider    symbol 

Kalciumoxid - CaO   C 

Kiseldioxid - SiO2   S 

Aluminiumoxid - Al2O3   A 

Järoxid - Fe2O3   F 

Magnesiumoxid - MgO   M 

Svaveltrioxid - SO3    
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Klinkermineraler   symbol 

Trikalciumsilikat - 3CaO SiO2  C3S 

Dikalciumsilikat - 2CaO SiO2  C2S 

Trikalciumaluminat - 3CaO Al2O3  C3A 

Tetrakalciumaluminatferrit - 4CaO Al2O3 Fe2O3 C4AF 

 

Dessa klinkermineral kallas oftast för alit (C3S), belit (C2S), aluminat (C3A) och ferrit (C3A). 

När klinkermineralen reagerar med vatten sker följande reaktioner. 

Silikatreaktioner: 

2C3S + 6H2O  C3S2
 .
 3H + 3Ca(OH)2 

2C3S + 4H2O  C3S2
 .
 3H + Ca(OH)2 

Där C3S2
 .
 3H eller CSH är cementgel. Kalciumhydroxidkristaller gör cementgelen mindre 

homogen och anses minska hållfastheten men även göra betongen alkalisk. Det är detta höga 

pH-värde som skyddar armeringen från korrosion. 

Aluminatreaktioner: 

C3A + 3CaSO4 + 32H2O  C3A3CaSO4 
. 
32H2O 

2C3A + C3A3CaSO4 
. 
32H2O  3C3ACaSO4 

. 
12H2O 

Aluminatreaktionen är en häftig reaktion och därför tillsätts gips (CaSO4) för att reglera den. 

Trikalciumaluminat, C3A, reagerar med gips och bildar kalciumaluminathydrat CAH, eller 

ettringit. Reaktionen går till en början fort men efter ett tag sker det långsamt och ettringiten 

omvandlas till monosulfat. Vid höga temperaturer, över 40 
o
C, ökar lösligheten för C3A och 

monosulfater bildas lättare. Men när betongen kyls ner kan ettringit återbildas vilket orsakar 

svällning och därmed en ökad risk för sprickbildning. Detta kallas för sekundär 

ettringitbildning. Detta undviks genom att hålla temperaturen under 60 - 70 
o
C. 

Ferritreaktioner: 

C4AF + CaSO4 
.
 2H2O + Ca(OH)2  3C(A, F)3CaSO4 

.
 H2O 

Bildar nålformiga kristaller. Reaktionshastigheten är lägre än eller lika med för 

aluminatreaktionen beroende på cementets kemiska sammansättning (Johansson, 2008). 

2.1.2 Cementersättning 

År 2011 producerades det 2,55 miljoner ton cement i Sverige. Som tidigare nämnts utgör 

cementproduktionen den största delen av betongens totala klimatpåverkan för råmaterialen. 

För att minska koldioxidutsläppet presenterar V.M. Malhotra och P.K. Mehta i artikeln ” 

High-performance, high-volume fly ash concrete” tre alternativ. Första alternativet är att 

konsumera mindre betong genom innovativ design och använda beständigt material. Andra 

alternativet var att konsumera mindre portlandcement genom att optimera ballaststorlekarna 

för att minska på cementpastan och genom att använda tillsatsämnen som superplasticerare 
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för att reducera vattenmängden. Sista alternativet innebar att minska proportionen 

klinkermineral i cementet genom att ersätta delar av cementet med tillsatsmaterial som slagg, 

flygaska, silikastoft och risskal. Dessa material är restprodukter vilket innebär att deras 

koldioxidutsläpp endast kommer från transporten. Malhotra och Mehta uppskattar att genom 

att följa dessa tre punkter kan koldioxidutsläppet minska med 30 % de kommande 20 åren, 

om betongproduktionen antas ha samma värde som år 2010. (Malhotra & Mehta, 2008). 

Graden av cementersättning begränsas dock av följande problem: 

 Förlust av tidig hållfasthetsutveckling 

 Mängden av reaktiva cementersättare som tillsätts är begränsad 

 Begränsad mängd av icke reaktiva cementersättare utan att kompromissa med 

sluthållfastheten (Flatt, Roussel, & Cheeseman, 2011). 

2.1.2.1 Tillsatsmaterial 

Flygaska och silikastoft är puzzolaner. De är amorfa och reagerar spontant med cement. Det 

som sker på en partikelnivå är att puzzolanen reagerar med vatten och kalciumhydroxiden 

från cement och vattenreaktionen och bildar cementgel. Det betyder vid oförändrad 

cementhalt ökar cementgelen och då även tätheten och hållfastheten. Den kemiska reaktionen 

kan beskrivas enligt formeln nedan (Ljungkrantz, Möller, & Petersons, 2008) 

Cement + vatten cementgel + kalciumhydroxid   (cementets hydratation) 

Kalciumhydroxid + puzzolan + vatten  cementgel   (puzzolanreaktion) 

Eller, 

C3S + H2O  CSH + CH 

CH + S + H2O  CSH 

Flygaska 

Delvis cementersättning med flygaska kan reducera vattenbehovet i betong för att erhålla 

samma konsistens som utan ersättning. Vattenmängden kan reduceras med upp till 20 % 

beroende på flygaskans kvalitet och mängden cement som ersätts. Mekanismerna bakom detta 

är; partiklarnas släta och runda form som förhindrar friktion mellan dessa och 

cementpartiklarna, att partiklarna adsorberas på en motsatt laddad cementpartikel vilket 

förhindrar flockulering och därmed att vattnet samlas på ett ställe med mycket cementpartikar, 

och fillereffekten som beskrivs längre fram i arbetet (Malhotra & Mehta, 2008).  

Flygaskans reaktivitet beror på partikelstorleken och kalciuminnehållet. Ju mindre partiklar 

desto större specifik yta, vilket ger en ökad reaktivitet. Flygaska av högkvalitet är därför 

finkornig och rikare på kalcium. Men även flygaska kan behöva gips som retarderare för att 

förhindra för hög temperaturutveckling. För betong med hög andel flygaska (50 % av 

cementmassan) föredras låg kvalitet (Malhotra & Mehta, 2008).  

Silikastoft 

Även silikastoft är en restprodukt och fås vid framställning av kisel eller kisellegeringar. 

(Lagerblad & Utkin, 1993). Dess partikelstorlek är 100 gånger mindre än medelvärdet av 
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cementets partikelstorlek och har därmed en större specifik yta. Detta och den höga halten av 

amorf kiseldioxid gör silikastoft till en mycket reaktiv puzzolan (Justnes, Sellevold, & 

Lundevall, 1992; Khana & Siddiqueb, 2011). De egenskaper som erhålls av silikastoft i 

betong är ökad tryckhållfasthet, starkare kohesion mellan ballast och cementpasta, reducerad 

nötning och minskad permeabilitet. Kohesionen eller bindningen mellan cementpasta och 

ballast är den viktigaste orsaken till silikastoftets hållfasthetshöjande effekt. Fasgränsen där 

bindningen sker är några mikrometer tjock och består av stora kalciumhydroxidkristaller(CH 

kristaller) inbäddade i cementgel. Området är porösare och har en svagare struktur än 

cementgelen. Inverkan av silikastoft minskar tjockleken av denna fasgräns och påverkar även 

kalciumhydratkristallernas orientering. Några användningsområden som lämpar sig för 

silikastoftbaserad betong är höghållfast betong för en mer flexibel design och högpresterande 

betong som marina konstruktioner och broar (Fagerlund, Struktur och strukturutveckling, 

2008; Khana & Siddiqueb, 2011). 

Det finns dock en gräns på hur mycket silikastoft som kan reagera med cement. 20 gram 

silikastoft kan reagera med 100 gram cement vid fullständig hydratation. Vilket motsvarar 

ungefär 17 viktprocent silikastoft av cementets vikt (Ljungkrantz, Möller, & Petersons, 2008). 

Hos glasfiberarmerad betong visar studier att silikastoft reducerar risken för skador på grund 

av nötning. I studien användes 15 % silikastoft. Resultatet visade dock ingen signifikant 

skillnad på böjhållfastheten (Yilmaz & Glasser, 1992). 

Masugnsslagg 

Masugnsslagg är en restprodukt som bildas vid framställning av järn. Slaggen som bildas vid 

smältning kyls snabbt ner och får därmed en amorf struktur. Det är ett latent hydrauliskt 

material som behöver aktiveras med kalciumhydroxid, alkali eller sulfater för att reagera. Vid 

reaktion med cement bildas en gel som innehåller mer aluminium och magnesiumoxid. 

Slaggen ger en långsammare reaktion än cement och därmed även långsammare 

hållfasthetsutveckling. Här spelar slaggens finhet, effektivitetsfaktor, typ av slagg och 

mängden inblandad slagg roll. Studier visar att vct spelar stor roll för hållfastheten. Ett högt 

vct ger en högre tryckhållfasthet för betong med masugnsslagg än för enbart cement som 

bindemedel. Vid ett lågt vct fås motsatt effekt. De egenskaper, förutom hållfastheten, som fås 

av betong med masugnsslagg är förbättrad arbetbarhet och minskad vattenseparation 

(Ljungkrantz, Möller, & Petersons, 2008). 

Aska från risskal 

Vid produktion av ris fås 22 % av den totala massan som restprodukt i form av risskal. När 

risskalet förbränns vid 800 
o
C fås risskalsaska. Denna aska består av 85-90 % av mestadels 

amorf kiseldioxid och ger därmed en puzzolansk reaktion. Studier visar att cement kan 

ersättas med upp till 25 % utan att hållfastheten påverkas, se figur 1. Studien visar även goda 

resultat vad gäller kemiska angrepp. Dock kräver askan mycket vatten och en 

superplasticerare måste användas för att hålla vct lågt (Khan, o.a., 2011). 
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Figur 1 Tryckhållfasthet för betong med risskalsaska, RHA (Khan, o.a., 2011). 

Aska från sockerrrör  

Vid sockerrörsproduktion krossas och mosas sockerrören och det som återstår är en 

restprodukt bestående av fibrösa material. Dessa rester kan sedan användas för 

energiframställning där de förbränns. Resultatet av denna förbränning är en aska innehållande 

reaktiv silika vilket ger en puzzolansk reaktion. 5-30 viktprocent aska kan ersätta cement med 

gott resultat på hållfasthet och beständighet, se figur 2. En studie av Fairbairn et al. visar att 

vid storskalig, industriell användning i Brasilien kan reducera koldioxidutsläppet med 519,3 

kilo ton CO
2
 per år. I studien har cement ett utsläpp på 0,800 ton CO

2
/ton klinker och det 

antas produceras 8,5 miljoner ton cement per år. Cementet ersattes med 15 % aska (Fairbairn, 

o.a., 2010). 

 

Figur 2 Hållfasthetsutveckling för sockerrörsaska (Fairbairn, o.a., 2010). 

2.1.2.2 Potentiella cementprodukter 

Nedan listade cementprodukter är baserade på artikeln ”Concrete: an eco material that needs 

to be improved” av Flatt, Roussel, & Cheeseman, 2011. 

Alkaliaktiverade aluminosilikater 

Aluminosilikater får en bärande förmåga vid reaktion med ett basiskt medium. Antingen 

adderas cement som ger en naturlig basisk miljö eller så adderas ett medium med ett pH-värde 

över 14. Aluminosilikater reagerar ogärna med vatten. 
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Det finns två typer av aluminosilikater beroende på kalciuminnehållet. De med högt 

kalciuminnehåll bildar en C-A-S-H gel som är lik portlandcementets C-S-H gel. Denna 

blandas med masugnsslagg och reagerar i rumstemperatur. Den med lågt kalciuminnehåll 

bildar N-A-S-H eller K-A-S-H gel. Den reagerar i två steg och behöver metakaolin för att för 

att starta reaktionen.  

Ett ämne som innehåller silikater och aluminater är flygaska och masugnsslagg. Australien är 

ett land som använder alkali aktiverade cement för att reducera koldioxidutsläppet. Denna typ 

av cement kan komma att konkurrera med blandad cement. 

Belitrika cement innehållande kalcium-sulfo.aluminat och ferrit faser.  

Detta cement har en helt annan reaktivitet än Portlandcement. Efter första dagen fås 

hållfasthetsutveckling genom bildandet av ettringit och det är inte förrän efter 14 dagar som 

CH och C-S-H gel bildas. Trots skillnaden i hållfasthetsutveckling sägs den ge samma 

egenskaper som portlandcement men med 20 till 30 procent lägre koldioxidutsläpp. Cementet 

ingår i ett EU projekt där tester utförs och försök med fullskalig produktion görs.  

Celitement 

Celitement är ett hydrauliskt bindemedel utvecklat av Karlsruhe Institute of Technology. 

Råmaterialen som används är kalciumoxid från kalksten och silikater. Dessa blandas med 

vatten och omvandlas genom autoklavering, med en temperatur mellan 150 och 300 
o
C, till 

kalciumsilikathydrat. Denna blandas sedan med ett annat silikat och mals ner. 

Koldioxidutsläppet antas kunna reduceras med 50 % jämfört med Portlandcement typ I. Detta 

cement kan ge en tryckhållfasthet hos betong på upp till 80 MPa. Celitement har stor potential 

men det finns fortfarande mycket kvar att forska om.   

Cement från magnesiumsilikater.  

Novacem har utvecklat ett cement som består av magnesiumsilikater som råmaterial. Detta 

mineral kostar lika mycket som cement att bryta och anses finnas i stora mängder. Novacem 

är en blandning av magnesiumoxid, puzzolaner och hydratiserade magnesiumkarbonater. 

Produktionen sker med lägre temperaturer på ca 700 
o
C vilket reducerar koldioxidutsläppet. 

En annan bidragande faktor till de lägre koldioxidutsläppen är produktionen av hydratiserade 

magnesiumkarbonater. Under denna åtgår koldioxid som bildats under tidigare skeden och 

även extern koldioxid. Koldioxidreduktionen beräknas till ca 300 – 500 kg koldioxid per ton 

använd karbonat. 

2.1.2.3 Partikelpackning 

Partikelpackning innebär att alla hålrum fylls ut och ger en kompaktare betong med högre 

hållfasthet. För att få en optimal effekt används olika fraktionsstorlekar där de mindre kornen 

fyller ut betongen (Moosberg-Bustnes, Lagerblad, & Forssberg, 2002).  

Partikelstorleken spelar en stor roll för betongens egenskaper. Partiklar grövre än 

cementkornen ger färre kontaktytor mellan kornen medan fina partiklar har större specifik yta 

och tomrummen mellan cementkornen fylls ut, fillereffekt. Vid tillräcklig mängd småpartiklar 

kan grövre partiklar separera och vattenbehovet minska. Fillereffekten ger en kompaktare 
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betong, förbättrar hållfastheten och ger positiva effekter på hållbarheten (Moosberg-Bustnes 

H. , 2003; Moosberg-Bustnes, Lagerblad, & Forssberg, 2002). 

Det är möjligt att ersätta upp till 40 % av cementet med ultrafiller, dvs. partiklar mindre än 

150 mikrometer, utan att få en lägre hållfasthet. Varav 20 % kan ersättas direkt utan att addera 

superplasticerare. Totalt skulle 60 % av cementet kunna ersättas, varav 40 % är ultrafiller. 

Fillern som användes i studien av Lagerblad och Vogt var av kvarts, vilket även ger en 

långsam puzzolansk reaktion över tiden. (Lagerblad & Vogt, 2004) 

Filler ger hållfasthetsbidrag genom att cementpastan får en bättre homogenitet på mikronivå. 

Strukturen förbättras, då sprickor och hålrum blir mindre (Ljungkrantz, Möller, & Petersons, 

2008). 

2.1.2.4 Tillsatsmedel 

Superplasticerare är ett kemiskt tillsatsämne som gör det möjligt att ha lågt vct och samtidigt 

en bra arbetbarhet hos den färska betongen. Den påverkar flytbarheten genom att separera 

partiklarna i cementpastan. Den kan användas i betong med låg cementhalt som delvis ersatts 

med filler (Moosberg-Bustnes H. , 2003). 

Trots dessa positiva egenskaper hos tillsatsmedel finns det fortfarande områden som behöver 

utforskas ytterligare som hur små doser påverkar betongen, hur tillsatsmedel kan kombineras 

och hur de interagerar med blandad cement (Flatt, Roussel, & Cheeseman, 2011).  

2.1.3 Koldioxidupptag genom karbonatisering  

Förutom att det går åt koldioxid under tillverkningen av cement och betong binds koldioxid 

under koarbonatiseringen. Detta är en viktig del av hur betongen som material beter sig och 

bör iakttas i samband med beräkning av en produkts bundna koldioxid. Den största delen av 

karbonatiseringen sker under de 50 första åren. 

2.1.3.1 Hastighet och djup 

Karbonatisering innebär att koldioxid reagerar med kalciumjoner i cementpastan och bildar 

kalciumkarbonat, CaCO3. För att en reaktion ska vara möjlig krävs det närvaro av en katolyt, 

dvs. en vätska som löser upp föreningen och låter jonerna vandra fritt. I betong är denna 

vätska vatten som finns i betongens porer. Koldioxid kan diffundera (gå från en högre 

koncentration till en lägre) in på två olika sätt i betongen. Antingen vandrar den i gasform 

eller via en vätska. Diffusionshastigheten är olika för dessa. Koldioxid i gasform diffunderar 

snabbare än om den är löst i en vätska. Men karbonatiseringshastigheten bestäms av 

fuktigheten i betongen. Som har konstaterats innan kan en gas tränga in djupare än en vätska 

men om betongen är torr/fuktfattig sker karbonatiseringen väldigt långsamt då koldioxiden 

behöver lösa sig i en vätska för att bilda joner. Å andra sidan om betongen är helt mättad med 

vatten, exempelvis om den står under vatten sker även då en mycket långsam karbonatisering. 

De optimala förhållandena för en maximal karbonatiseringshastighet är en kombination 

mellan dessa. Där är porositeten av stor betydelse. Oftast sägs det att ju lägre vattencementtal 

desto kompaktare betong och ju högre desto fler och grövre porer. Det är dessa porer som 

bestämmer hur fuktig en betong kan bli. Andra faktorer som påverkar 

karbonatiseringshastigheten är temperatur, hållfasthet och koldioxidens partialtryck. Inomhus 
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råder optimala förhållanden för karbonatisering, speciellt i skandinaviska länder där det är 

varmare inomhus. Inomhus är nämligen både partialtrycket och temperaturen högre men även 

RH värdet är optimalt (Lagerblad, 2005). Vid RH 40 – 80 % är karbonatiseringshastigheten 

maximal (Pade & Guimaraes, 2007). Förutom betongens sammmansättning är 

karbonatiseringshastigheten även beroende av arbetsutförande, dvs. bearbetning och härdning. 

Vattenhärdning ger det minsta karbonatiseringsdjupet medan luftlagring ger det största 

(Byfors & Tuutti, 2008)  

Karbonatiseringen bestäms av diffusionshastigheten för koldioxid, betongens förmåga att 

absorbera koldioxid samt omgivningens koldioxidkoncentration. 

Karbonatiseringsdjupet, Dc, kan beräknas med formeln: 

Dc =k(t)
0,5

, där t är tiden i år och k är en hastighetsfaktor.  

Denna formel är baserad på Flicks första lag(en modell baserad på stationära förhållanden) 

om kvantiteten materia som passerar en areaenhet per tidsenhet och Flicks andra lag som visar 

en förändring över tiden (Lagerblad, Carbon dioxide uptake during concrete life cycle, 2005). 

För högpresterande betong lämpar sig inte formeln lika bra. Då anses exponenten 0,5 bli lite 

lägre (Pade & Guimaraes, 2007). 

2.1.3.2 Kemiska reaktioner 

Det som sker kemiskt under en karbonatisering kan beskrivas med dessa formler: 

Koldioxid löses i vatten och bildar joner. 

1. CO2(g) + H2O  HCO3
-
 (bikarbonat jon) + H

+
 

 

Karbonatjonen delas upp i två joner 

2. HCO3
-
  CO3

2-
(karbonatjon) + H

+
 

 

Lösta kalciumjoner reagerar med karbonatjoner och bildar kalciumkarbonat 

3. Ca
2+

+CO3
2-

  CaCO3        

Detta gör att det bildas en fällning av kalciumkarbonat då denna förening har en mycket 

lägre löslighet än kalciumhydroxid och på så sätt minskar koncentrationen av 

kalciumjoner i lösningen. 

4. Ca(OH)2 Ca
2+

 + 2OH
-
 (löslighet 9,95 x 10

-4
) 

5. Ca
2+

+ CO3
2
 CaCO3 (löslighet 0,99 x 10

-8
) 

Kalciumkarbonat är ett salt och när den bildas sker en volymökning i betongen. Detta kan 

leda till att befintliga sprickor blir större vilket i sin tur leder till en snabbare 

karbonatiseringshastighet. 

När koldioxid reagerar med vatten bildas vätekarbonat, eller kolsyra. I betongens porvatten 

finns hydroxidjoner lösta. Det är dessa som ger betongen dess höga pH värde. När 

hydroxidjonerna reagerar med vätejoner minskar koncentrationen av hydroxidjoner vilket 

leder till att pH värdet i lösningen sjunker. Då pH värdet i betongen sjunker till 11,6 bryts 

kalciumsilikathydratet, cementgelen, ner och bildar ettringit. Vid ytterligare sänkt pH värde 
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bryts även ettringiten ner. Vid ett pH värde på lägre än 9,2 finns inga kalciumjoner kvar från 

den ursprungliga föreningen och CaO/SiO2 förhållandet är då på 0,8 istället för 1,65 för en 

okarbonatiserad betong. Ur detta kan det bestämmas hur mycket koldioxid som har bundits 

upp av betongen genom att beräkna hur mycket kalciumjoner som finns kvar i den 

karbonatiserade betongen. pH värdet mäts oftast med fenoftalien, delvis av praktiska skäl. När 

pH värdet i betongen är under 10 går den lila färgen över till att bli färglös, se figur 3. 

(Lagerblad, 2005). 

 

 

Karbonatisering sänker pH värdet i betongen och när den kommer till en viss gräns förlorar 

armeringen sitt passiva skydd. Detta initierar till armeringskorrosion. Korrosionsprocessen 

startar när karbonatiseringen nått armeringsfronten (Byfors & Tuutti, 2008). Det har 

observerats att armeringen börjar rosta när karbonatiseringen når en gräns som är mindre än 5 

mm från armeringen (Yoon, Copuroglu, & Park, 2007). 

2.1.3.3 Inverkan av tillsatsmaterial 

Tillsatsmaterial som puzzolaner och slagg påverkar karbonatiseringshastigheten eftersom 

inverkan av dessa ändrar den kemiska sammansättningen i betong. Förutsatt att all betong 

med samma vattencementtal även har samma hållfasthet, oavsett bindemedel, borde 

karbonatiseringsdjupet för betong med tillsatsmaterial vara större. Men eftersom 

tillsatsmaterial ger tätare betong blir inte karbonatiseringshastigheten lika hög (Byfors & 

Tuutti, 2008). 

Gonen och Yazicioglu visar i sin studie att flygaska i kombination med silikastoft ger betong 

med lägre karbonatiseringsdjup medan inverkan av enbart flygaska ger högre 

karbonatiseringsdjup, se figur 4. De gjorde slutsatsen att det lägre karbonatiseringsdjupet 

berodde på att betongen med silikastoft gav en lägre porositet och därmed en tätare betong. 

Denna typ av effekt har även påvisats i en studie av Khan and Lynsdale (Khan & Lynsdale, 

2002; Gonen & Yazicioglu, 2007). 

 

Figur 3. Karbonatiseringsdjup bestämd med fenoftalein (Lagerblad, 2005). 
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Figur 4 Karbonatiseringsdjupets påverkan av flygaska och silikastoft  (Gonen & Yazicioglu, 2007). 

2.1.3.4 Koldioxidupptag ur ett längre perspektiv 

I en studie av Pade och Guimaraes visas att koldioxidupptaget är ungefär hälften av 

kalcineringen för de nordiska länderna. Studien gjordes på en 100 års period där de första 70 

åren utgjorde användningen och produktionen och de sista 30 åren efter rivning. Studien visar 

även att återanvändning av betong bidrar till en stor del av koldioxidupptaget och är något 

som borde eftersträvas. Vid rivningsskedet krossas betongen och på så sätt kan koldioxid tas 

upp från en större yta varvid karbonatiseringen går fortare. Slutsatsen är att koldioxidupptaget 

vid återanvändningen av betong ger en signifikant skillnad vid beräkning av en produkts 

koldioxidutsläpp (Pade & Guimaraes, 2007). 

Frågan är hur en klimatförändring i sin tur kan påverka karbonatiseringen av betong. Ska det 

tas hänsyn till en ökad koldioxidkoncentration som i sin tur leder till en ökad 

karbonatiseringshastighet? 

I en studie av Yoon et al. används klimatscenario IS92a, som rekommenderats av 

Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC), för att utvärdera 

koldioxidkoncentrationens effekt på karbonatisering av betong. Koldioxidkoncentrationen 

ökar karbonatiseringshastigheten då molekyler diffunderar från en högre koncentration till en 

lägre. Enligt den modellen kommer koldioxidkoncentrationen att fördubblas på 100 år. 

Artikeln vill visa att en ökad CO2 koncentration måste beaktas vid bestämning av betongens 

hållbarhet och livstid. Men Detta kan även innebära att betong binder mer koldioxid än 

beräknat och att en variabel koldioxid koncentration borde beaktas (Yoon, Copuroglu, & 

Park, 2007).  
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2.2 LCA  

2.2.1 Beskrivning av LCA 

Livscykelanalys är en metod för att förstå och hantera den möjliga miljöpåverkan som en 

produkt eller tjänst har under dess livsskeden (International standard, 2006). Enligt ISO 14040 

kan LCA vara till hjälp för att bland annat hitta nya möjligheter att förbättra en produkts 

miljöpåverkan under olika punkter i dess livsskede men även marknadsföring av en produkt 

exempelvis genom ”miljöklassning”. 

Det är viktigt att inte bara ta hänsyn till en slags påverkan och förbättra denna genom 

materialval. Som exempel kan val av material till en bil tas. Om stål byts ut mot aluminium 

ger detta en lägre bensinförbrukning men aluminium ger högre energiförbrukning vid 

framställning (Guineé, o.a., 2001). Den första LCA metoden utfördes redan på 70 talet. Det 

typiska för LCA är att det strävas efter att få ett värde på miljöbelastningen med hög precision 

(Jönsson & Tillman, 1999). 

En livscykel delas upp enligt CEN/TC 350 standarden upp i 4 delar. Produktion, konstruktion, 

användning samt slutskede (Wallhagen, Glaumann, & Malmqvist, 2011). 

En LCA studie består av fyra faser enligt nedan. Detta illustreras även i figur 5. (Jönsson & 

Tillman, 1999; International standard, 2006): 

1. Definiera mål och omfattning 

Beskriver vad den aktuella LCAn ska användas till, vilka frågor som ska besvaras, 

vilka avgränsningar som görs, systemgränsen och den funktionella enheten. Den 

funktionella enheten gör produkten jämförbar genom. Den kopplar resultatet till ett 

mått. Exempelvis 1 ton cement 

. 

2. Inventeringsanalys, LCI 

I LCI(Life Cycle Inventory) fasen samlas data in som är relevant för systemet. Denna 

data beskriver materialförbrukning, energianvändning och utsläpp. Datan 

sammanställs sedan för den funktionella enheten som valts. I vissa fall fås mer än en 

produkt under en process. I det fallet behövs en allokering göras, det vill säga en 

fördelning mellan in och utflöden i processen för respektive produkt. 

 

3. Miljöpåverkansbedömning, LCIA 

Miljöpåverkansbedömning eller LCIA (Life Cycle Impact Assessment) utvärderar 

signifikansen av en specifik miljöpåverkanskategori från LCI resultatet. 

Miljöpåverkanskategori kan bland annat vara växthuseffekten, försurning och 

eutrofiering.  

 

4. Tolkning 

I det sista steget tolkas resultatet från inventeringsanalysen och 

miljöpåverkansbedömningen med avseende på det definierade målet. Denna fas ska 

uppnå en slutsats, förklara avgränsningar och ge rekommendationer. 
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Figur 5 LCA:s fyra faser (ISO 14040, 2006) 

Viktiga termer inom LCIA enligt ISO 14044 kan ses i figur 6. Exemplen på dessa termer 

nedan är de som kommer att användas i denna studie. 

 

Figur 6 Exempel på viktiga termer inom LCIA enligt ISO 14044 
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Några av miljöpåverkanskategorierna är: 

 Potentiell växthuseffekt, kg CO2-eq 

 Nedbrytning av stratosfäriska ozonlagret, kg CFC-11-eq 

 Försurning av land och vatten, kg SO2-eq 

 Övergödning, kg PO4-eq 

 Bildande av marknära ozon, kg C2H2-eq 

 Radioaktivt avfall, kg, MJ 

 Användande av förnyelsebar och icke-förnyelsebar energi, kg 

 Användning av återvunna och återanvända resurser, kg 

 Material för återvinning/energiåtervinning, kg, MJ 

 Icke farligt/farligt avfall, kg 

2.2.1.1 Klimatpåverkan enligt IPCC 2007 GWP 100 metoden 

Global uppvärmningspotential, GWP, är ett mått på hur stor påverkan de olika växthusgaserna 

har på klimatet. Som referens för jämförelse används koldioxid som ges värdet 1. När 

växthusgaserna refereras till koldioxid kan dessa summeras till ett värde som får enheten CO2 

ekvivalenter. Med GWP 100 menas den globala uppvärmningspotentialen under en 100 års 

period, se figur 7. Metoden är framtagen av IPCC och används i Kyotoprotokollet. De 

viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och kväveoxid (Solomon, o.a., 2007). 

 

Figur 7 GWP för de tre viktigaste växthusgaserna (Solomon, o.a., 2007). 

2.2.2 Implementering av LCA i ett tidigt designskede 

LCA ger ett bättre beslutsunderlag vid val av miljöoptimerad design under en byggnads 

livscykel. Den kan även användas för att beräkna miljödata som koldioxidutsläpp till 

energideklarationer. Problemet med att använda LCA i ett designskede är att det vid ett tidigt 

skede finns många designalternativ men inte tillräckligt med data för att beräkna LCA:n. I ett 

senare skede däremot är det lättare att göra en bättre LCA men möjligheten att utnyttja 

resultatet till en alternativ design är då begränsad. Detta problem kan åtgärdas genom att hitta 

lösningar med bättre information om alternativa produkter i ett tidigt skede, exempelvis 

genom förenklingar och färdiga beräkningar eller genom att använda BIM för att extrahera 

data. Problemen med att använda LCA-studier i byggnadsverk är fördomarna om dess 

komplexitet, noggrannhet, godtyckliga resultaten, tolkning av resultatet och de höga 

kostnaderna för att utföra en LCA. Malmqvist et al. har i rapporten ”Life cycle assessment in 

buildings: the ENSLIC simplified method and guidlines” presenterat en förenklad metod, 

ENSLIC, för beräkning av miljövpåverkan hos byggnader. Tanken med denna metod är att 

genom simplicitet utöka användandet av LCA för att skapa ett intresse och därmed övervinna 



26 

 

barriärerna med LCA. Förenklingarna som görs kan vara att exkludera vissa livsskeden och 

att endast ha med ett fåtal miljöpåverkansindikatorer (Malmqvist, o.a., 2010).   

Wallhagen et al. har i en studie analyserat hur LCA kan integreras i ett tidigt designskede som 

beslutsfattande underlag. ENSLIC metoden är mer en förenklad beräkningsmodell än en 

renodlad LCA beräkning. Anledningen till valet av denna metod är att det ska vara mer 

kostnadseffektivt och enklare att utföra energi och klimatberäkningar vid ett tidigt skede. I 

studien analyserades ett kontorshus i Sverige. Det som beaktades i studien var byggnadsform, 

klimatskal, energisparsutrustning, energitillförsel och byggnadens livstid. De livscykelskeden 

som omfattades var tillverkning av material samt energianvändningen under användningen av 

byggnaden. Slutskedet, demolering samt konstruktionsskedet anses ge en obetydlig påverkan 

på energi samt koldioxidutsläpp (enligt ENSLIC metoden). Resultatet visade att en reduktion 

på 50 % av koldioxidutsläppet kan göras genom att fatta olika designbeslut. 

Energibesparingen låg på 20 % (Wallhagen, Glaumann, & Malmqvist, 2011). 

2.2.3 Varudeklarationer 

Det första LCA baserade miljövarudeklarationen utvecklades 1996 av Trätek. Då ISO 

standardiserade LCA kom det även en standard för miljövarudeklarationer kallat ISO 14025. 

Denna standard reglerar på vilket sätt LCA baserad miljödata ska utföras och hur 

deklarationen ska granskas. I standarden ingår även produktspecifika regler, PCR, för olika 

produktgrupper. Detta ska göra produkter inom samma kategori jämförbara (Erlandsson, 

2011). För att förenkla handel inom EU har europeiska standardiseringsorganisationen CEN 

tagit fram standarden EN 15804 som bygger på den internationella PCR mallen ISO 21930. 

Hierarkin över standarderna kan beskrivas enligt figur 8. 

 

Figur 8 Standarder som ska beaktas vid utförandet av EPD (Erlandsson, 2011). 

2.2.3.1 Miljöstyrningsrådet – Internationella EPD systemet 

Miljöstyrningsrådet ägs av Miljödepartementet och Sveriges kommuner och landsting, och är 

huvudman och registreringsorgan i Sverige för EU:s miljölednings- och 

miljörevisionsordning, EMAS. Staten är huvudägare med 85 %.  Miljöstyrningsrådet har 
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utvecklat kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad 

produktinformation (EPD). 

EPD står för Environmental Product Declaration och är initierat och drivs av näringslivet. 

EPD är ett internationellt system som följer ISO 14000 serien (ISO 14040, ISO 14044 och 

ISO 14025). Systemet ska objektivt beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster ur ett 

livscykelperspektiv. Det finns olika EPD system varav ett utav dem är det internationella EPD 

systemet. Att systemet använder internationella standarder gör produkter jämförbara med 

varandra. Ett annat sätt att göra produkter inom samma kategori jämförbara är att följa 

produktspecifika regler, PCR, se figur 9. Alla EPD:er granskas och verifieras av en tredje part 

innan publikation.  

För att även redovisa hur verksamhet och varor påverkar växthuseffekten finns det en så 

kallad klimatdeklaration som är ett utdrag ur en miljövarudeklaration (Miljöstyrningsrådet, 

2013).  

Skapa EPD enligt det internationella EPD systemet:   

1. Använda befintliga PCR eller skapa nya. 

2. Samla LCA data som ska vara med i EPD:n. 

3. Lägga in informationen i en EPD rapportmall. 

4. Verifikation genom en tredje part. 

5. Registrering. 

6. Regler för användande av logotyp. 

För att registrera en EPD enligt den internationella standarden utgår en fast avgift för 

registreringstillfället och en årlig avgift. Avgiften för registreringstillfället är 1000 euro för en 

EPD, 1500 euro för två och 2000 för två. Den årliga avgiften beror på företagets storlek. Ett 

företag med under 250 anställda betalar 1000 euro och ett företag med fler anställda betalar 

2500 euro (The international EPD system, 2013).  
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Figur 9 Livscykelskeden och moduler i PCR för konstruktionsprodukter (The international EPD system, 2012) 

2.2.3.2 Kretsloppsrådet - BVD 

Byggvarudeklaration, BVD, har tagits fram av kretsloppsrådet och är till skillnad från EPD en 

deklaration för endast byggvaror. Två användningsområden är miljöbedömning av byggvaror 

och dokumentation av inbyggda varor (Kretsloppsrådet, 2013). LCA ingår däremot inte i 

BVD3(senaste Byggvarudeklarationen). Kretsloppsrådet är nu nedlagt (Erlandsson, 2011).  
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2.4 BIM och LCA 

Nedan visas något av den forskning och arbeten som har gjorts för att använda LCA resultat i 

BIM. Detta är en relativt ny forskning och de tidigaste artiklarna som presenteras I detta 

arbete är från 2010.  

Intelligent Sustainable Design: Integration of Carbon Accounting and Building 

Information Modeling, Stadel, A, Eboli, J och Ryberg, A. 2011 

Denna artikel handlar om erfarenheter av att undervisa studenter i att kombinera BIM och 

LCA metoder vid Drexel University i USA. I en kurs fick studenterna integrera BIM 

verktyget Revit architecture med LCA. Detta gjordes genom att exportera mängdade material 

från Revit till ett kalkylblad vidare till SimaPro för att sedan uppskatta energin och 

växthusgaserna under byggnadens hela livscykel. Studenterna fick även testa kommersiella 

Revit plug-ins för att räkna ur växthuseffekten. Dessa program var GBS och ISEVE. Revit 

användes alltså direkt genom plug-ins och indirekt genom att exportera kalkylblad. 

  

Figur 10 indirekt användande av Revit med LCA verktyg (Stadel, Eboli, Ryberg, Mitchell, & Spatari, 2011). 

De problem som uppkom på vägen var när data skulle överföras från det ena programmet till 

det andra. Mer specifikt: Revit aggregerar data om volymuppskattningar, som egentligen ska 

vara uppdelade. Volymuppskattningarna måste därför dubbelkollas för hand innan de förs in i 

SimaPro. 

Det studenterna kom fram till var att plug-in:en gav oprecisa värden. Skillnaden i slutvärden 

mellan de två plug-in programmen var 36 %. Men de kom även fram till att dessa ändå kan 

agera vägledande i valet av design med lägre klimatpåverkan genom känslighetsanalyser. 

Användandet av SimaPro gav en bättre förståelse av LCA processen. En annan skillnad 

mellan SimaPro och plug-in programmen är tidseffektiviteten. SimaPro var mer tidskrävande 



30 

 

och komplicerad. Slutligen lärde sig studenterna hur beräknandet av klimatpåverkan går till. 

De lärde sig även att inte förlita sig blint på de värden som erhålls från plug-in program 

(Stadel, Eboli, Ryberg, Mitchell, & Spatari, 2011). 

Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation, Martin Erlandsson, 2011  

Detta projekt är initierat av NCC och har genomförts av IVL och Åkej AB. Projektet går ut på 

att hitta en kommunikationsformat, det vill säga filformat, för att hantera livscykelbaserad 

information. Med livscykelbaserad information menas i detta fall miljö- och kostnadsdata för 

byggmaterial, byggdelar och delsystem och hela byggnader eller andra konstruktioner. 

Filformatet kan även användas som underlag för livscykelanalyser. I rapporten föreslås att de 

två deklarationerna BVD3 och EPD slås samman och kallas då för BVD4. Det som 

presenteras I arbetet är ett förslag på kommunikationsformat och är därmed inte något som är 

fastställt. 

Som utgångspunkt används Föreningen för förvaltningsinformations öppna filformat Fi2xml 

men med vissa förändringar. Valet av filformat har stått mellan Fi2, IFC(industry foundation 

classes) och sbXML. IFC är ett öppet filformat som möjliggör utbyte av information mellan 

mjukvaror och system inom byggindustrin. Det formatet hade varit ett naturligt val men det 

som saknades var de praktiska aspekterna att snabbt och enkelt kunna förändra formatet 

(Erlandsson, 2011).  

Filformatet är uppbyggt enligt figur 11 där informationen är grupperad. Miljöprestanda kan 

tillhöra gruppen ”construction relations” där miljödatan kan vara bunden till en yta, tidsskede 

och byggnadsdel. BVD3 hamnar under ”supporting aspects” och är oberoende av var 

produkten används i byggnadsverket. Under ”performance” hamnar värde på miljöprestanda 

för produkt och för del av byggnadskonstruktion. Gruppen ”performance” delas i sin tur upp i 

underkategorier enligt figuren. Under ”supporting documents” finns det möjlighet att länka in 

stödjande dokument. 

 

Figur 11 Filformatets uppbyggnad (Erlandsson & Enström, 2011) 
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För att enklare kunna exportera och importera information finns en vilja att transformera data 

från ett format till ett annat. Exempelvis import av IFC format till det nya filformatet. 

BVD4 kommunicerar följande information som är citerad från rapporten. 

”Produkt-, byggdelsinformation: 

• Tillverkar- eller leverantörsinformation 

• Varuinformation 

• Produktinnehåll 

• Egenemissioner och lakbarhet (d.v.s. CE-märkning) 

• Miljöklassning 

• Miljöprestanda enligt en livscykelanalys (LCA) 

• Drifts- och underhållsdata 

• Hantering av produkten under bygg-, användningsskedet och vid rivning samt återvinning 

• Hänvisningar till andra dokument (t.ex. säkerhetsdatablad) eller informationskällor (eller 

tillgängliga som ”inbäddade” dokument i formatet) 

Byggnadsnivå: 

• Mängdkalkyler 

• LCC, livscykelkostnadsresultat 

• LCA, livscykelanalysresultat 

• Underlag för avfalls- och rivningsplaner 

• Underlag för riskbedömningar 

• Loggbok över inbyggda material och deras kemiska innehåll 

• Dokumentation av drift- och underhållsscenario samt restprodukthantering” (Erlandsson & 

Enström, 2011) 

 

Application of life-cycle assessment to early stage building design for reduced embodied 

environmental impacts, J. Basbagill, F. Flager, M. Lepech, M. Fischer, 2012 

Artikeln handlar om hur beslut kan fattas i ett tidigt designskede med LCA och BIM verktyg. 

LCAn innefattar inte konstruktionsfasen eller rivning. Driftfasen är begränsad till bundet 

klimatpåverkan. Det som skulle undersökas var hur mycket klimatpåverkan påverkas genom 

att göra olika ändringar i designen under ett tidigt skede. I studien varierades material och 

tjocklekar. Resultatet visade att en reduktion på 20 % till 37 % kan göras genom att variera 

tjockleken. Totalt kan koldioxiden reduceras med 63 % till 75 % av byggnadens totala 

maxpåverkan. 

Integreringen av LCA med BIM går till enligt figur 12. En byggnadsinformationsmodell 

byggs med ett program som heter DProfiler. Modellen kan direkt exporteras till eQUEST, ett 

energisimuleringsprogram, och CostLab, ett program som räknar ut påverkan av reparation 

och ombyggnad. För koldioxidberäkningar används SimaPro och även Athena EcoCalculator, 

som används för konstruktioner som pelare och balkar. Beräkningarna går till på så sätt att 

materialen först mängdas i DProfiler och sedan förs de in LCA programmen som i sin tur 

returnerar kg CO2 ekvivalenter per kg material. Excel används därefter för att räkna ihop 
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resultaten. Slutligen används ModelCenter, vilket är et känslighetsanalys program. Denna 

integreras med DProfiler genom en inbyggd funktion och genom att även integrera Excel till 

programmet (genom Phoenix Integration, Inc) kan dessa program samarbeta med varandra. 

Totalt jämfördes 5832 olika designalternativ (Basbagill, Flager, Lepech, & Fischer, 2012).  

 

Figur 12 Integrering av LCA med BIM enligt J. Basbagill et al. (Basbagill, Flager, Lepech, & Fischer, 2012) 
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3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Förutsättningar 

3.1.1 Recept 

Recepten över de ingående ämnena är enligt tabell 1 nedan. Referensbetongen kan variera 

något i vct men denna skillnad anses inte ge en stor påverkan. Resurssnål 1 motsvarar de yttre 

skivorna och resurssnål 2 den inre betongen. 

Tabell 1 

3.1.2 Mått 

De mått som används för jämförelse är typiska mått för bärande väggar. Dessa är 160, 200 

och 220 mm. Den resurssnåla betongen har ett konstant tjocklek på ytterskivorna som är 30 

mm. Den mittersta delen varierar från 100 mm till 160 mm. 

3.1.3 Egenskaper och restriktioner 

Den resurssnåla betongen är ett sandwich element som består av två delar. Två yttre skivor av 

höghållfast betong och en mittersta del av låg hållfasthet. De yttre skivorna har en 

tryckhållfasthet, mätt med 40x40 mm kuber, på minst 120 MPa. Den mittersta betongens 

hållfasthet ä 12,3 MPa. Vid beräkning av bärförmågan antas att den låghållfasta betongen 

krossas relativt snabbt och tar därför inte upp någon last. Den last som tas upp i verkligheten 

är därför försumbar. Då den resurssnåla betongen har en konstant tjocklek på de yttre skivorna 

tar den upp lika mycket last oavsett konstruktionens totala tjocklek. Den bärförmågan 

motsvarar en 160 mm tjock betong i klass C 28/35 eller en 220 mm tjock betong i klass C 

40/50. För att relatera hur stor skillnaden blir kommer även en betong med dokumenterad låg 

klimatverkan användas, kallad 205, som har en tryckhållfasthet på 25 MPa.  

Bärförmågan för respektive betongkonstruktion och tjocklek. 
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RESURS

SNÅL 1 

6521 200 - 1495 98 - 40 - - 54 

RESURS

SNÅL 2 

1321 201 1666,5 244,5 - 15,65 3,91 - 0,98 - 

C 28/35 3201 192 1830 - - - - - - - 

C 40/50 4302 163 1755 - - - 4,3 - - - 

BETONG 

205 

1501 135 1830 170 - - - 7,26 - - 

 1. CEM II/A-LL 42,5 R 

2.  CEM I 42,5 N 
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Tabell 2 

 BÄRFÖRMÅGA [kN/m]  

 160 mm 200 mm 220 mm 

C28/35 4320 5400 5940 

BETONG 205 4000 5000 5500 

RESURSSNÅL 6000 6000 6000 

C40/50 6080 7600 8360 

 

Hållfastheten är beroende av vattencementtalet. För betong med filler byts vct mot 

vattenbindemedelstalet, vbt. Vct och vbt definieras som: 

Vct = W/C 

Vbt = W/(C+βD) 

Där  

W = mängden blandningsvatten [kg] 

C = mängden cement [kg] 

D = mängden tillsatsmaterial [kg] 

β = effektivitetsfaktorn (0-1) 

Effektivitetsfaktorn för tillsatsmaterial av typ II (Fagerlund, 2010): 

Β (silikastoft) =1,0 för CEM I och exponeringsklass XC 

β (flygaska) = 0,2 för CEM I 32,5 och 0,4 för CEM I 42,5; 52,5 

β (masugnsslagg) = 0,6 för CEM I 

Maximal tillåten mängd som får räknas in som bindemedel för beräkning av vct är 

(Fagerlund, 2010):  

1. Silikastoft: max 11 vikt-% av vikten CEM I.  

2. Flygaska: max 33 vikt-% av vikten CEM I.  

3. Masugnsslagg: max 100 vikt-% av vikten CEM I. 

Reaktiva tillsatsmaterial (typ II) i massprocent av CEM I enligt tabell 3. 
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Tabell 3 

 ANDEL TILLSATSMATERIAL 

AV CEM I 

MAX TILLÅTEN 

RESURSSNÅL 1 15 % silikastoft 11 % 

RESURSSNÅL 2 11,9 % flygaska 33 % 

 

I tabell 4 visas betongens egenskaper i form av tryckhållfasthet, vct och cementhalt. 

Tabell 4 

PRODUKT TRYCKHÅLLFASTHET 

[MPa] 

VCT [-] C(EKV) [Kg/m3] 

RESURSSNÅL 1 120 0,28 724 

RESURSSNÅL 2 12,3 1,46 138 

C28/35 27* 0,6 320 

C40/50 38* 0,40 430 

BETONG 205 25 0,9 150 

*karakteristisk tryckhållfasthet fcck enligt BBK 04 

Exponeringsklassen för väggkonstruktioner inomhus för ständigt låg eller ständigt våt 

luftfuktighet är XC1, torr luft och icke utsatt miljö XC0, och för medel till hög luftfuktighet 

XC3 (SS standard). För konstruktioner med en livslängd på 100 år (L100) bestäms det 

täckande ytskiktet med hänsyn till beständighet för armering enligt BBK04 och har 

sammanställts i tabell n. XC klasserna är för korrosion föranledd av karbonatisering. 

Tabell 5 

EXPONERINGSKLASS MAX VCT L100 

XC0 - - 

XC1 0,90 15 

 0,60 10 

XC3 0,55 25 

 0,50 20 
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För XC0, XC1 och XC3 gäller enligt SS 13 70 03:  

Tabell 6 

 

EXPONERI

NGSKLASS 

 

MAX 

VCT(EKV) 

 

MIN. CEMENT 

HALT C(ekv) 

[Kg/m3] 

 

ANVÄND 

BARA 

CEMENT 

 

MIN. 

HÅLLF. 

KLASS 

 

MAX TILLSATSM. % AV CEM I 

 

Silika Flygaska Slagg Totalt 

 XC0 - - Alla 32,5 11 50 230 230 

 XC1 0,90 - Alla utom III 

A 

32,5 11 50 150 150 

 XC3 0,55 200 Alla utom III 

A och B 

32,5 11 50 50 50 

Av tabell 6 framgår det att alla betongen förutom betong 205 klarar kraven. För 

exponeringsklass XC3 når den inte kravet för minsta tillåtna cementhalt. Denna 

exponeringsklass är dock inte lika vanlig för bostäder. 

3.1.4 Armering 

Erforderlig armeringsmängd för begränsning av sprickvidd beräknades med hjälp av BBK 04. 

Tjockleken varierades från 160 mm till 220 mm och höjden valdes till 2400 mm. Längden 

beräknades per meter. Armeringen valdes av typ B500B och lades i två riktningar. Resultatet 

blev detsamma oberoende av elementtjocklek.  

Den resurssnåla betongen innehåller glasfiber som armering. För att hålla ihop de höghållfasta 

skivorna används u-format rostfritt stål.  

För betongelement med hållfasthet runt 25 MPa blir armeringsmängden till 1214 mm
2
/m. 

Motsvarande värde för betong C 40/50 är 1714 mm
2
/m. Det täckande betongskiktet är 25 mm 

för samtliga. 

3.1.5 Brand och akustik 

Den resurssnåla betongens brandegenskaper bestäms till stor del av den mittersta låghållfasta 

betongen som fungerar som ett isolerande medium. Det innebär att det tar längre tid för den 

icke brandutsatta sidan att bli uppvärmd än för en homogen betong. Ju tjockare den inre 

betongen är desto längre tid tar det för ytan att bli varm vid stationära förhållanden. Detta är 

viktigt för att förhindra brandspridning mellan brandceller (Nilvér, 2013).  

Betongens bärförmåga bestäms av dess yttre skivor. Om de yttre skivorna spjälkas av på 

grund av höga temperaturer kan det leda till kollaps då dessa skivor endast är 30 mm tjocka. 

Spjälkning beror på olika faktorer som expansion av kisel, ångtryck, termisk tryckhållfasthet. 

När betongen utsätts för höga temperaturer kan kiseln expandera och ge en volymökning. 

Tätheten medför att ångtrycket i betongen ökar då vatten får svårare att evaporera ut ur 

betongen. Andra orsaker är hastig värmeutveckling och porstrukturen. Dock kan spjälkning 

förhindras genom inverkan av glasfibrerna i betongen (Jansson, 2008). 

Betongväggens ljudreducerande förmåga bestäms till största del av dess tjocklek. Ju tjockare 

vägg desto större ljudreduktion.  
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3.2 LCA av produkt enligt ISO 14044 

3.2.1 Mål och omfattning 

3.2.1.1 Påverkanskategorin 

Global uppvärmningspotential med växthusgaser och påverkansfaktorer enligt IPCC. Enheten 

är kg CO2-ekv. per deklarerad enhet. 

3.2.1.2 Deklarerad enhet 

Väggelementen jämförs per ytarea. Väggens tjocklek varieras och därför är det av intresse att 

göra jämförelsen per ytarea. Dessutom mängdas material i Revit som area enhet. Den 

deklarerade enheten är 1 kvadratmeter väggyta. Samma enhet som används i PCR för 

byggmaterial (The international EPD system, 2012). 

3.2.1.3 Systemgräns 

Följande LCA omfattar produktionsfasen, transport till byggarbetsplats samt koldioxidupptag 

under användningsfasen. Dessa delas upp i moduler enligt ISO standard innefattar 

produktionen(A1-A2), transport till byggarbetsplats(A4) och emission under användning (B). 

Perioden har valts till 100 år och betraktas som dess livslängd. 

Betongfabriken, dit all råmaterial transporteras och betong blandas och gjuts, antas vara 

lokaliserat i CBI, drottning kristinas väg, Stockholm. 

3.2.1.4 Flödesschema 

Flödesschemat från vaggan till porten för prefabricerad betong respektive platsgjuten betong 

illustreras i figur 13 och figur 14. Observera att modul A3 och A5 inte är med i 

systemgränsen. Den resurssnåla betongen räknas in som både platsgjuten och prefabricerad. 
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Figur 13 Flödesschema för prefab betong, PCR betong (The international EPD system, 2013) 
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Figur 14 Flödesschema för "ready-mix" betong, PCR betong (The international EPD system, 2013) 

3.2.1.5 Datakvalitet 

Datan som används är under 10 år gammal. För data hämtad från simapro används ett 

europeiskt medelvärde. Vid beräkning av ballastens koldioxidutsläpp används svenskt el. 

Detta tillvägagångssätt är konsekvent för all betong. 

3.2.2 LCI 

3.2.2.1 Metodologi 

Metoden som används är IPCC 2007 GWP 100.  Steg A2 och A4 summeras till total transport 

i resultatet. 

Indatan redovisas i bilaga C. Nedan listas modulerna med använt underlag. 

A1 - Utvinning av råmaterial och bearbetning. 
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Cementdata är hämtad från Heidelbergs egna publikationer och avser cementproduktion i 

Sverige. För ballast och kalkfiller används svenskt el. Ballasten är uppdelad i två delar, 

naturgrus och makadam. Övrig information är hämtad från ecoinvents databas där ett 

europeiskt medelvärde tillämpas. 

A2 och A4 - Transport  

Information om fordon och energi-och avgasförbrukning är hämtad från statens väg och 

transportinstitut, VTI. Information om bränslets miljöpåverkan är hämtad från IVL svenska 

miljöinstitutet. Diesel används som bränsle för vägtrafik.  

För transport av färdig betong används betongbil och för platsgjuten betong en betongbil. 

Bensinförbrukningen tur och retur är 0,0834 l/ton km för en betongbil och 7,2 l/mil för en 

elementbil. Detta motsvarar ett koldioxidutsläpp på 234,7 g CO2/ton km respektive 91,4 g 

CO2/ton km. Vid transport av råmaterial används de fordon som tillverkaren angivit och vid 

längre transporter används godståg. 

B – Användning. 

Koldioxidupptaget beräknas enligt kapitel 3.2.3.1. 

3.2.2.2 Koldioxidupptag  

Karbonatiseringen mäts för en period på 100 år. Om materialet inte håller längre, dvs. 

korrosion sker, görs antagandet att armeringen kan flyttas längre in. Metoden som används är 

baserad på rapporten ”Carbon dioxide uptake during concrete life cycle” av Björn Lagerblad 

(2005). 

Beräkning av koldioxidupptag 

Mängden upptagen koldioxid räknas fram med formeln: 

a = 0,75 x C x CaO x M(CO2)/M(CaO) (kg/m
3
) 

Där 0,75 är mängden CaO som karbonatiserats, C= kg portlandcement per m
3
 betong, CaO = 

mängden CaO i cement(viktprocent) och M är molvikten. (M(CO2) = 44 g/mol, M(CaO) = 56 

g/mol) 

Mängden betong som karbonatiserats, CaO, beror på karbonatiseringsdjupet och korrekteras 

med korrektionsfaktorer beroende på användningsområde, hållfasthet och ytbehandling, se 

tabell 7. För betong inomhus är korrektionsfaktorn 0.7. Karbonatiseringsdjupet multipliceras i 

sin tur med betongens exponerade yta/area för att få volymen karbonatiserad betong. 

Tabell 7.k-värden för CEM I 

HÅLLFASTHET < 15 MPa 15-20 MPa 25-35 MPa >35 MPa 

VÅT/NEDSÄNKT 2 mm/√år 1.0 mm/√år 0.75 mm/√år 0.5 mm/√år 

NEDGRÄVD 3 mm/√år 1.5 mm/√år 1.0 mm/√år 0.75 mm/√år 

EXPONERAD 5 mm/√år 2.5 mm/√år 1.5 mm/√år 1 mm/√år 

SKYDDAD 10 mm/√år 6 mm/√år 4 mm/√år 2.5 mm/√år 

INOMHUS 15 mm/√år 9 mm/√år 6 mm/√år 3.5 mm/√år 
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3.3 Analys med Revit 

3.3.1 Förutsättningar 

Byggnaden som har valts för denna känslighetsanalys är ett flerbostadshus för två familjer på 

x kvadratmeter fördelade på två våningar. Huset har tillhandahållits från institutionen för 

fastigheter och byggande och är fiktivt. Huset är även en tillräcklig enkelt i sin design för att 

på ett enkelt sett kunna utföra denna analys men med en tillräcklig detaljnivå. Huvudkravet 

för val av byggnad var att den skulle ha bärande innerväggar. Materialen var i början 

specificerade i Revit och bestod av betong som bärande konstruktion. Betongen till de 

bärande konstruktionerna behölls medan konstruktionslösningarna för yttervägg, tak och 

grund byttes ut mot Isovers lösningar enligt bilaga D. Anledningen är att dessa lösningar är 

fördelaktigare att hitta information om. Valen är baserade på enkelhet då prioriteten är de 

bärande mellanväggarna och inte själva huset. Planlösning ses i figur 15 och 16. För 

sektionsritning, detaljritning samt fasadritning se bilaga D. Byggnadens totala boarea är 314 

m
2
. 

 

Materialen för respektive byggnadsdel redovisas från utsida och inåt. 

Yttervägg:  

120 mm tegel, 20 mm luftspalt, 160 mm EPS isolering och 150 mm betong. (450mm totalt) 

Figur 15 Våning 1 Figur 16 Våning 2 
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Tak:  

täcksikt, 20 mm takboard, 300 mm XPS(CO2 blown), 1 mm plastfolie120 mm betong. (ca 440 

mm totalt) 

 

Grund:  

150 mm dränerande material, 300 mm XPS(CO2 blown), 100 mm betong (550 mm totalt) 

 

Mellanbjälklag:  

160 mm betong  

 

Mellanväggar:  

100 mm betong 

 

Ytterdörr: 

 Trä och aluminium 

 

Fönster: 

Trippelglas och träram 

 

Byggnadsdelarnas area och proportioner visas i tabell 8 respektive diagram 1. 

 

Tabell 8 

 

 

Klimatpåverkan beräknas endast för byggmaterialen. VVS och inredning tas inte med i 

beräkningarna.  Anledningen till detta är för att en jämförelse ska kunna visas mellan de 

bärande väggarna och byggnadsmaterialen. Klimatpåverkan är av den anledningen ett 

ungefärligt värde för hela huset. 

BYGGNADSDEL AREA [m
2
] 

DÖRR 9 

GOLV 295 

TAK 133 

ÖVRIGA VÄGGAR 391 

BÄRANDE 

INNERVÄGGAR 

81 

FÖNSTER 21 

TOTALT 930 

1% 

29% 

13% 39% 

16% 2% 

Andel byggnadsdelar 

Dörr Golv 

Tak Övriga väggar 

Bärande innerväggar Fönster 

Diagram 1 
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3.3.2 Val av metod 

Strategier som har testats är: 

1. Lägga in en koldioxid parameter för väggtypen direkt i Revit. Mängda på plats. 

Resultatet kan redovisas i ett kalkylblad. 

2. Koldioxiden räknas ut i Excel. Materialen mängdas i Revit med avseende på area. 

Sedan exporteras schemat till Excel för att därifrån räkna ut koldioxiden med en egen 

lista på miljödata.  

3. Exportera data från Revit till en ODBC databas knuten till Access. I Access ska det 

finnas en databas över de ingående materialen. 

Ett problem som kan uppstå i strategi nr 1 är att varje element kan vara uppbyggd av flera 

olika delar. Exempelvis kan en vägg vara uppbyggs av träreglar, mineralull, plastfolie, 

gipsskiva, vindskydd och beklädnad. Då måste varje del skapas som ett nytt objekt i Revit. Ett 

annat alternativ vore att använda standardelement där alla delar slås samman och beräknas 

före införande i Revit.  

Efter att ha testat de olika strategierna valdes Excel. Beslutet är grundat på Excels 

pedagogiska tillvägagångssätt och användarvänlighet. 
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4. RESULTAT 

4.1 Klimatpåverkan för betongelement, LCIA 

4.1.1 Klimatpåverkan med betoning på armering 

Nedan visas varje delbetong med respektive armering. Modulerna som ingår i detta diagram 

är A1 och A2. Jämförelsen är per kubikmeter och ska därför inte ses som den totala 

kvantiteten som används. I verkligheten används ca 30 % av den höghållfasta skivan i den 

resurssnåla betongen. Resultatet visar att glasfiberarmeringen för den resurssnåla betongen 

har en stor inverkan i den totala klimatpåverkan. 

 

Diagram 2 Klimatpåverkan uppdelad i betong och armering där den resurssnåla betongen i sin tur är uppdelad i 

två delar. 

I diagram 3 har de två delarna i den resurssnåla betongen lagts ihop till ett med angivet 

förhållande. Diagrammet visar att klimatpåverkan blir lägre trots hög koldioxidutsläpp från 

armeringen. 
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Diagram 3 Klimatpåverkan för armering och betong för en kubikmeter betongelement. 

4.1.2 Klimatpåverkan under produktionsskedet för ett 

väggelement 

Resultat av beräkningar för råmaterialen enligt modul A1 och A2, det vill säga för 

råmaterialen, visas i diagram 4. Den resurssnåla betongen gynnas av att ökas i tjocklek där 

den i tjocklek 220 mm hamnar på ungefär samma resultat som den svagare betongen C28/35. 

 

Diagram 4 Klimatpåverkan för betongelementen från tjocklek 160 mm till 220 mm. 
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4.1.3 Totala klimatpåverkan vid konstant tjocklek 

Det totala koldioxidutsläppet för råmaterial, transport och koldioxidupptag under användning 

vid konstant tjocklek på 160 mm redovisas i diagram 5 och 6. Den resurssnåla betongen har 

ett koldioxidutsläpp på 54,7 kg CO2 ekv./m
2
 och ett koldioxid upptag på 10,3 kg CO2 ekv./m

2
 

vilket resulterar i en total klimatpåverkan på 44,43 kg CO2 ekv./m
2
. Här kan det även 

konstateras att transporten har endast en liten påverkan.  

 

Diagram 5 Klimatpåverkan för konstant tjocklek på 160 mm uppdelat i skeden 

 

Diagram 6 Totala klimatpåverkan för konstant tjocklek på 160 mm 
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4.1.4 Totala klimatpåverkan vid konstant bärförmåga 

Om bärförmågan istället hålls konstant fås ett helt annat resultat. Den resurssnåla betongen får 

en lägre klimatpåverkan än både C40/50 och C28/35. Betong 205 har hittills haft det lägste 

koldioxidutsläppet men den har även den lägsta cementhalten.  

 

 

Diagram 7 Klimatpåverkan för konstant bärförmåga uppdelat i olika skeden 

 

Diagram 8 Totala klimatpåverkan vid konstant bärförmåga 
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1% 

22% 

14% 

4% 
47% 

7% 5% 

Total kg CO2-ekv. 
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Innervägg Yttervägg Betong 205, 220 
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Window 

Diagram 9 Med innervägg av C 28/35 Diagram 10 Med innervägg av C 40/50 

Diagram 12 Med innervägg av betong 205 Diagram 11 Med innervägg av resurssnål betong 

4.2 Känslighetsanalys 

4.2.1 Bärande väggarnas påverkan i förhållande till olika 

byggnadsdelar 

Husets totala klimatpåverkan beräknades till 261 kg CO2 ekv/m
2 

med C 28/35 som 

referensbetong. Detta värde ligger inom rimlig nivå enligt Stadel et al. där en byggnads 

bundna klimatpåverkan bör ligga mellan 110 till 420 kg CO2 ekv/m
2 

(Stadel, Eboli, Ryberg, 

Mitchell, & Spatari, 2011). 

Vid användning av den bärande betongväggen i en tvålägenhetsbyggnad blir väggens totala 

koldioxidutsläpp i förhållande till hela huset ungefär samma som förhållandet av de 

mängdade materialen enligt diagram 1. Diagrammen över de olika tjocklekarna visar att det 

finns en skillnad vid val av betongvägg. Vid tjocklek 220 mm är utgör de bärande väggarna 

6,7 % av huset som lägst och 16 % som högst, se diagram 9 -12.   
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4.2.2 Besparingar 

För en 220 mm tjock vägg fås förhållanden, enligt diagram 13, till byggnadens totala 

klimatpåverkan. Där visas även hur mycket den totala klimatpåverkan varierar med olika 

väggar. De besparingar som fås vid byte av vägg visas i diagram 14. Betong 205 ger största 

besparingen på 10 % medan betong av hållfasthetsklass C 28/35 och den resurssnåla betongen 

ger ungefär lika stor besparing på 5 %. 

 

 

Diagram 13 Förhållande mellan den bärande väggen och hela huset 

 

Diagram 14 Besparingar i förhållande till C 40/50 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Diskussion  

Studien visar att resurssnål betong ger en signifikant skillnad i klimatpåverkan jämfört med 

standardbetong. Genom att minska cementet och tillsätta restprodukter går det att erhålla en 

stark betong med lägre klimatpåverkan. Men den mängden cement som får ingå i betong med 

avseende på exponeringsklass regleras av standarden SS 13 70 03. Resultatet visar att betong 

205 har den lägsta klimatpåverkan av de jämförda betongelementen men eftersom 

cementhalten är så pass lågt når den inte upp till kravet som anges i standarden för 

exponeringsklass XC3. Den resurssnåla betongen med höghållfasta yttre skivor ger en smart 

lösning till problemet. De yttre skivorna innehåller en högre mängd cement medan den inre en 

lägre. Detta når upp till kraven och samtidigt innehåller betongen totalt en lägre mängd 

cement. Den vanligaste exponeringsklassen för väggar inomhus är XC0 och enligt denna finns 

det inget krav på lägsta cementhalt och dessutom hög maximal halt av tillsatsmaterial. Detta 

ger färre restriktioner för att utveckla betongelement med låg klimatpåverkan. 

Fördelarna med det resurssnåla betongelementet är att det kan göras tjockare utan att ge ett 

avsevärt större koldioxidutsläpp. Detta gynnar väggar med höga krav på brand och akustik 

men även väggar som behöver ta upp stora laster. Nackdelarna ur brandsynpunkt är att denna 

typ av sandwichlösning gör väggen extra känslig för spjälkning då den kan förlora hela sin 

bärande förmåga och därmed kollapsa.  

Vad gäller noggrannheten i beräkningarna har betongen jämförts på lika villkor med samma 

metoder och därför anses resultaten vara tillförlitliga. Dock kvarstår en osäkerhet i 

koldioxidupptaget för den resurssnåla betongen. Enligt tidigare studier bör 

karbonatiseringsdjupet för högpresterande betong bli något lägre vilket skulle resultera i ett 

lägre koldioxidupptag. 

Transportens inverkan på betongens totala koldioxidutsläpp är endast några få procent och 

kan därför anses vara försumbar vid projektering av byggnader med låg klimatpåverkan i ett 

tidigt skede. 

Vid implementering av miljödata i Revit visade resultatet att genom att endast byta ut de 

bärande innerväggarna i projektet kan besparingar upp mot 10 % erhållas vid en specifik 

väggtjocklek på 220 mm. För den resurssnåla betongen är besparingen 5 % i förhållande till 

betong C 40/50. Det bör noteras att de bärande innerväggarna utgör 16 % av alla 

byggnadsdelarna. Genom att variera flera byggnadsdelar kan därför större besparingar 

erhållas. I studien har extra armering vid knutpunkter inte tagits med då detta inte antas ge en 

signifikant påverkan. I ett tidigt designskede kan val av material göras utan större krav på 

detaljnivå.  

Studien visar även att skillnaderna i klimatpåverkan är så pass stora att det motiverar att göra 

en analys som i arbetet vid projektering. Metoden som togs fram i studien är en enkel metod 

som endast kräver materialvolymer. Det innebär att en konceptuell design kan analyseras och 

optimeras för att sänka miljöpåverkan. Men för att kunna utföra en sådan analys krävs det 
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livscykeldata för varje materia och att använda SimaPro varje gång ett projekt ska 

miljövärderas är både tidskrävande och kostsamt. Att ha tillgång till färdig miljödata som 

EPD eller använda förenklade metoder som Malmqvists ENSLIC är en möjlighet att 

underlätta denna analys. Genom att integrera miljödata som EPD med BIM kan man till och 

med gå ett steg längre och förhoppningsvis hela vägen till ett hållbart samhälle.  
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5.2 Slutsats 

 

• Genom att hitta lösningar till att minska klinkerhalten och samtidigt erhålla samma 

egenskaper kan klimatpåverkan minska avsevärt. Dock regleras cementhalten i 

standarden SS 13 70 02. 

• Resultaten gav stora skillnader i miljöpåverkan mellan respektive betong. Det 

motiverar att specifika betongdata används vid projektering.  

• Miljödata kan integreras i BIM på olika sätt beroende på projekt och skede. I denna 

studie utvärderades hur miljödata kan integreras i BIM med Revit i ett tidigt 

designskede. Studien visar att genom att mängda huset i Revit och därefter exportera 

datan till Excel kan koldioxidutsläppet reduceras genom val av material. 

• Genom att byta ut bärande mellanväggar i betong som utgör 16 % av alla 

byggnadsdelar för det specifika huset kan klimatpåverkan reduceras med 10 %. En 

större reduktion kan erhållas om fler byggnadsdelar byts ut mot miljövänligare 

alternativ.  
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6. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 

ARBETE 

För framtida arbete kan denna studie delas upp i flera delar och fördjupas mer inom respektive 

ämne. Ett ämne kan vara att studera hur betong kan göras miljövänligare genom att isolera 

vissa ingående ämnen och beräkna klimatpåverkan och energiåtgången för varje betong. Det 

vore även intressant att se vad dessa betong får för reologiska och fysikaliska egenskaper.  

Ett annat alternativ kan vara att utvärdera djupare hur miljödata kan integreras i BIM genom 

att studera olika metoder teoretiskt och praktiskt. Hur detaljerat ska resultatet bli? Ska en hel 

byggnad miljövärderas vid ett detaljskede eller genom att endast optimera en konceptuell 

design och använda detta som ett vägledande resultat? I detta arbete har tre olika metoder 

testats och valet baserades på användarvänlighet samt pedagogisk redovisning. Det kan sägas 

att metoden är beroende av syftet. Det vore därför även intressant att se hur miljödata kan 

integreras i BIM vid olika skeden under byggprocessen. En mycket intressant metod är IVLs 

förslag om BVD4 där EPD ska kunna kopplas till BIM. En sådan lösning skulle spara mycket 

tid som annars går åt till att hämta och kalkylera miljödata från grunden.  

Avslutningsvis är ett ytterligare ämne att studera kring hur LCA kan implementeras i ett tidigt 

designskede som med ENSLIC metoden. Som det har nämnts tidigare finns det många 

designalternativ men inte tillräckligt med data för att utföra analysen. Att utföra en renodlad 

LCA tar tid men genom att använda en förenklad metod skulle effekten kunna bli att fler 

projekt miljövärderas. 

 

.  
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8. BILAGAOR 

BILAGA A – Cementproduktion enligt Cementa AB 
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BILAGA B - Exponeringsklasser 
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BILAGA C - LCA 

Transport  

 

Tabell C1 

Vägtransport 

Fordon Max last ton liter/mil tom liter/mil full liter/mil tor tor 

gCO2/tonkm 

Cementbil 40 3 5 8 50,8 

Ballastbil 30 3 5 8 67,7 

Elementbil 20 2,7 4,5 7,2 91,4 

Lastbil 40 (70%)     Enkel 50 

Tågtransport 

  Energiförbrukning  {kWh/tonkm] [g CO2/tonkm] 

Diesel Godståg 0,068 20,5 

Kombitåg 0,043 0,001849 

Båttransport 

RoRo-fartyg/Färja   24,9 

Containerfartyg   12,7 

 

Tabell C2 

utsläpp: miljöfaktabok för bränsle del 2. (2001) Viktning: IPCC (2007) 

Diesel för kalkfiller       

Gas Utsläpp kg /MJ Viktningsfaktor  kg CO2 

ekv./MJ 

kg CO2 

ekv./kWh 

CO2 0,0765 1 0,0765 0,275400 

N2O 0,000003 25 0,000075 0,000270 

CH4 0,000008 298 0,002384 0,008582 

Totalt     0,078959 0,284252 
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Tabell C3 

Transport från fabrik Fordon T o R g 

CO2/ton 

km 

Avstånd [km] kg CO2-

ekv/ton 

Fraktas från 

Cement, CEM II/A-LL 

42,5 R 

cementbil 50,8 350 17,78 cementa i Skövde 

Snabbcement cementbil 50,8 350 17,78 cementa i Skövde 

Ballast 0-8 natur ballastbil 67,7 20 1,354 inom Stockholm 

Ballast 8-16 kross ballastbil 67,7 20 1,354 inom Stockholm 

OmyaCarb 2-GU lastbil/godståg 20,5 1800 36,9 Österrike 

Limus 25 lastbil 50 143 7,15 Köping 

Silika godståg 20,5 760 15,58 Norge 

Glasfiber 11mm lastbil/godståg 20,5 3100 63,55 Spanien 

Glen 51 lastbil 50 33 1,65 Rosersberg 

Myanit 0-10 mm lastbil 50 115 5,75 Sala 

Dolomit 0,2-1 mm lastbil 50 115 5,75 Sala 

Flytmedel lastbil 50 33 1,65  

Armeringsstål lastbil 50 100 5 Västerås 

GL sky 612 lastbil 50 33 1,65  

Rh-Matrix lastbil 50 33 1,65  
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Från VTI ” Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper”, 1993 
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Från VTI ” Uppskattning av representativa bränslefaktorer för tunga lastbilar”, 2000 
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Inventering av betongen 

Tabell C4 Koldioxidutsläpp för tillverkning av kalkfiller 

Klimatpåverkan för kalkfiller
1 

        

  kWh/ton kg CO2 

ekv/kWh 

 Kg CO2 

ekv./kg 

kg CO2 

ekv/ton 

kommentar 

Malning 20   1,74   

Övrig el 5   0,435   

diesel 2,27 0,284252  0,645252948   

sprängämnen   0,0054036 5,4036 2,28 g sprängämnen  

Krossning 1,4   0,1218   

El Sverige  0,087     

Totalt 26,4   8,346   

1
Information hämtad från Nordkalk AB 

Tabell C5 Koldioxidutsläpp för råvaror 

Material kompakt densitet 

[kg/m3] 

Klimatpåverkan kg 

CO2 ekv./ton 

Cement, CEM II/A-LL 

42,5 R 

3080 725
1 

Snabbcement 3125 807
1 

Vatten 1000 0,3
2 

Ballast 0-8 natur 2600 2,34
2 

Ballast 8-16 kross 2600 13,1
3 

OmyaCarb 2-GU 2700 8,35
4 

Limus 25 2730 8,35
4 

Silika 2200 0,33
2 

Glasfiber 11mm 2600 2570
4 

Glen 51 1009 690
5 

Myanit 0-10 mm 2850 8,35
4 

Dolomit 0,2-1 mm 2850 8,35
4 

Flytmedel 1500 690
5 

Armeringsstål 7850 360
6 

Rostfritt stål 7850 1745
2 

GL sky 612 1500 690
5 

Rh-Matrix  690
5 

1
Cementa hållbarhetsredovisning, 

2
Ecoinvent, 

3
ELCD, 

4
Nordkalk AB, 

5
Sjunnesson 2005, 

6
EPD Celsa 2012 
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Tabell C6 Beräkning av betongens klimatpåverkan från delmaterial 

Material  

Väggelement 160mm 

Recept 

[kg/m
3
] 

Vikt för 

produkt [kg] 

CO2 för 

produkt [kg 

CO2-ekv./ton] 

CO2 per volym 

[kg CO2-ekv./m
3
] 

CO2 per yta [kg 

CO2-ekv./m
2
 

Referens C28/35 

     Cement (CEM II/A-LL 42,5 R) 320 136,6 99,064 232,000 37,120 

Vatten 192 82,0 0,025 0,058 0,009 

Naturballast 0-8 mm 1006,5 429,8 1,006 2,355 0,377 

Makadamballast 8-16 mm 823,5 351,6 4,606 10,788 1,726 

Totalt 2342 1000,0 104,701 245,201 39,232 

Referens 205 
     Cement (CEM II/A-LL 42,5 R) 150 65,4 47,442 108,750 17,400 

Vatten 135 58,9 0,018 0,041 0,006 

Naturballast 0-8 mm 1006,5 439,1 1,027 2,355 0,377 

Makadamballast 8-16 mm 823,5 359,3 4,706 10,788 1,726 

OmyaCarb 2-GU 56,7 24,7 0,206 0,473 0,076 

Limus 25 113,3 49,4 0,413 0,946 0,151 

Flytmedel 7,26 3,2 1,140 5,009 0,802 

Totalt 2292,26 1000,0 54,953 128,362 20,538 

Resurssnål 1 
     Cement (CEM II/A-LL 42,5 R) 652 256,8 186,173 472,700 28,362 

Vatten 200 78,8 0,024 0,060 0,004 

Silika 98 38,6 0,013 0,032 0,002 

Kalk (0-700mikrometer) 1495 588,8 4,914 12,477 0,749 

Glasfiber 54 21,3 54,659 138,780 8,327 

Glen 51 40 15,8 10,870 27,600 1,656 

Totalt 2539 1000,0 256,652 651,649 39,099 

Resurssnål 2 
     Cement (CEM II/A-LL 42,5 R) 132,22 58,4 42,323 95,862 9,586 

Vatten 201,27 88,9 0,027 0,060 0,006 

Limus 25 244,50 107,9 0,901 2,040 0,204 

flygaska 15,65 6,9 0,053 0,121 0,012 

Grus 0-8 1001,46 442,1 1,035 2,343 0,234 

Sten8-16 665,03 293,6 3,846 8,712 0,871 

GL sky 612 3,91 1,7 1,192 2,699 0,270 

Rh-Matrix 0,98 0,4 0,298 0,675 0,067 

Totalt 2265,02 1000,0 49,674 112,513 11,251 

Referens C40/50 
     Cement (CEM I 42,5 N) 430 182,8 147,519 347,010 55,522 

Vatten 163 69,3 0,021 0,049 0,008 

Finballast 0-8 mm 955 406,0 0,950 2,235 0,358 

Grovballast 8-16 mm 800 340,1 4,455 10,480 1,677 

Superplasticerare 4,3 1,8 1,261 2,967 0,475 

Totalt 2352,3 1000,0 154,207 362,741 58,038 
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Resultat 

Tabell C7 Armeringsmängd enligt BBK04 

Betongelement Min. armering 
[mm2] 

Antal stänger  Dimension [mm]  c/c avstånd 
(mm) 

referens C28/35 1214 2x7 12 150 

205 1214 2x7 12 150 

C40/50 1714 2x7 14+12 150 

 

Tabell C8 Klimatpåverkan per kvadratmeter respektive kubikmeter 

  
Klimatpåverkan 
[kg CO2-ekv/m3] 

Klimatpåverkan 
[kg CO2-ekv/m2] 

Referens C28/35, 
160 

267,6 42,8 

Betong 205, 160 151,6 24,3 

Resurssnål, 160 319,5 51,1 

referens C40/50 389,7 62,3 

Referens C28/35, 
200 

262,7 52,5 

Betong 205, 200 146,5 29,3 

Resurssnål, 200 278,5 55,7 

referens C40/50 384,3 76,9 

Referens C28/35, 
220 

261,0 57,4 

Betong 205, 220 144,7 31,8 

Resurssnål, 220 263,6 58,0 

referens C40/50 382,3 84,1 

 

Tabell C9 Klimatpåverkan vid konstant tjocklek på 160 mm 

Totalt      

160mm tjock   kg CO2-ekv/m2  

 Produktion Transport Karbonatisering Totalt 

Referens C28/35 43 2,68 -8,30 37,2 

Betong 205 24 2,63 -4,01 22,8 

Resurssnål 51 3,72 -10,34 44,4 

Referens C40/50 62 2,98 -6,20 59,1 
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Tabell C10 klimatpåverkan vid konstant bärförmåga 

Totalt      

konstant bärförmåga  kg CO2-
ekv/m2 

 

 Produktion Transport Karbonatisering Totalt 

C28/35, 220 mm 57 2,68 -8,30 52 

Betong 205, 220 mm 24,26 2,63 -4,08 22,8 

Resurssnål, 160 mm 51 3,72 -10,34 44,4 

C40/50, 160 mm 62,35 2,98 -6,20 59,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

 

BILAGA D – Ritningar 

Planritning 
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Sektionsritning 
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Fasadritning 
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Detaljritning 
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BILAGA E - IPCC 2007 

 

Tabell E1 GWP för växthusgaser 
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BILAGA F - Mängdning med Revit 

Tabell F1 

Door schedule       

Family and Type Width [m] Height [m] Level Count Area [m2] Kg CO2 ekv. 

M_Single-Flush: 0813 x 2420 mm 0,813 2,42 Level 1 2 3,935 340,253 

M_Single-Flush: 1250 x 2010 mm 1,25 2,01 Level 1 2 5,025 434,512 

     Total: 774,764 

 

Tabell F2 

Window Schedule       

Family and Type Width [m] Height [m] Count Glazing Area Frame Area Kg CO2 ekv. 

M_Fixed: 0750 x 2200 mm  0,75 2,2 4 1,621 0,029 381,977 

M_Fixed: 0819 x 0759 mm 0,819 0,759 12 0,606 0,016 435,797 

M_Fixed: 2800 x 2410 mm 2,8 2,41 4 6,696 0,052 1542,022 

M_Fixed: 4835 x 2420 mm 4,835 2,42 2 11,628 0,072 1334,280 

     Total: 3694,076 

 

Tabell F3 

Interior wall schedule      

Type Width [m] Area [m2] Constr. materl Thickn. [m] Total CO2 [kg] 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,08 Concrete 0,1 123,577 

Interior - Blockwork 100 0,124  8,461 Concrete 0,1 205,824 

Interior - Blockwork 100 0,124  8,461 Concrete 0,1 205,824 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,045 Concrete 0,1 122,725 

Interior - Blockwork 100 0,124  10,57 Concrete 0,1 257,127 

Interior - Blockwork 100 0,124  10,57 Concrete 0,1 257,127 

Interior - Blockwork 100 0,124  14,334 Concrete 0,1 348,691 

Interior - Blockwork 100 0,124  14,334 Concrete 0,1 348,691 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,625 Concrete 0,1 88,182 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,943 Concrete 0,1 95,918 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,943 Concrete 0,1 95,918 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,174 Concrete 0,1 125,864 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,174 Concrete 0,1 125,864 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,174 Concrete 0,1 125,864 

Interior - Blockwork 100 0,124  5,174 Concrete 0,1 125,864 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,943 Concrete 0,1 95,918 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,625 Concrete 0,1 88,182 

Interior - Blockwork 100 0,124  3,943 Concrete 0,1 95,918 

     2933,077 

Interior wall load bearing      

Interior Reference - 220 mm 0,220 m 22,886 Reference 0,22 1602,027 

Interior Reference - 220 mm 0,220 m 22,816 Reference 0,22 1597,071 

Interior Reference - 220 mm 0,220 m 17,912 Reference 0,22 1253,868 
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Interior Reference - 220 mm 0,220 m 98,402 Reference 0,22 6888,196 

    Total: 11341,162 

 

Tabell F4 

Exterior wall schedule          

Type Width 

[m] 

Area 

[m2] 

Insul.  Thickn 

[m] 

Constr. 

materl. 

Thickn 

[m] 

Covering Thickn 

[m] 

Total CO2 

[kg] 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 51,018 EPS 0,16 
Concrete 

0,15 Brick 0,12 6797,5 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 51,018 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 6797,5 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 11,026 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 1469,1 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 11,026 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 1469,1 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 41,357 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 5510,3 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 41,357 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 5510,3 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 15,698 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 2091,6 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 16,907 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 2252,6 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 10,84 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 1444,3 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 5,105 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 680,2 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 5,105 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 680,2 

Basic 

Wall:Exterior - 

Brick on Block 

0,417 10,332 EPS 0,16 Concrete 0,15 Brick 0,12 1376,6 

  270,78

9 

      36079,0 

 

Tabell F5 

Floor schedule        

Level Area [m²] Constructio

n material 

Thickn 

[m] 

Insulation Thickn 

[m] 

Coating Thickn [m] Total kg CO2-ekv. 

Level 

1 

156,64 Concrete 

sole plate 

0,1 XPS, CO2 

blown 

0,3 Polyethyl

ene  

0,0002 10967,82 

Level 

2 

138,70 C 28/35 0,16     5938,563 

       Total: 16906,38 
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Tabell F6 

Roof schedule       

Family and 

Type 

Area [m2] Construction 

material 

Tickness [m] Insulation Tickness [m] Total kg CO2-ekv. 

Basic Roof: 

Generic - 

400mm 

132,926 C 28/35 0,12 XPS, CO2 

blown 

0,3 11018,4 
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