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Abstract 

Sweden is facing an extensive need for renovation of drainage systems following the large 

expansion in real estate during the 1960s. Old and damaged pipes are causing increasing 

problems with leakages to which there are two main solutions: replacement or relining. In the 

light of anthropogenic climate change and the emission goals set by the Swedish government, the 

aim of this study is to analyze and quantify how the two methods compare in terms of energy 

usage, carbon dioxide equivalent emissions and material usage.  

The report divides each method into three subsystems: material production, transports and 

execution. Information and data were gathered through semi-structured interviews as well as 

obtained from databases, published reports and web-based sources. The analysis was based on a 

fictive bathroom, which was assumed to be representative for Swedish households. 

Two models are presented in this study: the first model isolates the replacement of pipes from 

the rest of the renovation process and compares it with relining. The replacement method is 

however usually followed by a bathroom renovation, the need of which rarely coincides with the 

need for pipe replacement. This might cause complications in renovation planning. The second 

model includes this aspect in the analysis and burdens the replacement method with a certain 

amount of environmental impact depending on the lost amount of technical life span. The two 

most common pipe materials, cast iron and PVC, were analyzed in the study. 

The results show that replacement of pipes excluding bathroom renovation causes 85 percent 

more energy usage and 192 percent more carbon dioxide equivalent emissions compared to 

relining when cast iron pipes are installed. Corresponding results with installed PVC pipes are 61 

percent and 142 percent. When the bathroom renovation is included in the analysis the numbers 

increase to up to 468 percent more energy usage and 683 percent higher carbon dioxide 

equivalent emissions.  

Two primary conclusions can be drawn from the study: relining has less environmental impact 

compared to replacement of pipes and it is mainly the production of materials that creates this 

impact for both methods. It is due to high environmental load in material production for relining 

and the sheer weight of material with the replacement method. 
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Sammanfattning 

Sverige står inför omfattande renoveringsbehov med anledning av det stora antalet hushåll som 

byggts från 1960-talet och framåt. Läckage blir ett större problem med fler slitna och ålderstigna 

rör. För att åtgärda rör används främst två metoder: stambyte och relining. Med utgångspunkt i 

att Sverige står inför relativt stora klimatpolitiska utmaningar, syftar detta projekt till att analysera 

och kvantifiera hur energianvändning, koldioxidekvivalenta utsläpp och materialåtgång skiljer sig 

åt mellan metoderna.  

Rapporten bryter ned metoderna i tre delsystem: materialframställning, transporter och 

utförandeprocess. Data- och informationsinsamling har skett genom semistrukturerade 

intervjuer, databaser, publicerade rapporter och webbaserade källor. I rapporten baseras analysen 

på ett fiktivt badrum som bedöms vara representativt för svenska hushåll. 

Två modeller presenteras i studien. Den första betraktar relining och stambyte som två isolerade 

händelser. Ett stambyte medför dock ofta en badrumsrenovering vars behov sällan sammanfaller 

med behovet av rörbyte. Det medför att svårigheter i renoveringsplaneringen kan uppstå. Modell 

2 tar hänsyn till detta förhållande och analyserar hur ett stambyte kan belastas, beroende på hur 

stor andel av badrummets tekniska livslängd som går förlorad. I studien behandlas de två 

vanligaste rörmaterialen, gjutjärn och PVC. 

Resultaten visar att ett stambyte exklusive badrumsrenovering innebär 85 procent högre 

energianvändning och 192 procent mer koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med relining om 

gjutjärnsrör byts ut. Motsvarande resultat för PVC-rör är 61 respektive 142 procent. När hänsyn 

tas till badrumsrenovering blir motsvarande resultat upp till 468 procent mer energianvändning 

och 683 procent högre koldioxidekvivalenta utsläpp. 

De två huvudsakliga slutsatserna är att relining innebär mindre miljöpåverkan jämfört med ett 

stambyte och det är framförallt materialframställningen som orsakar miljöbelastningen för båda 

metoderna. Det beror på miljöbelastande produktion av reliningmaterial och stor materialåtgång 

vid ett stambyte.   
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Nomenklatur 

Benämning Tecken Enhet 

Energianvändning E kWh 

Energianvändning material Em MJ/kg 

Effekt P W 

Energiinnehåll h kWh/m3 

Sträcka s km 

Bensinförbrukning B m3/km 

Koldioxidutsläpp K kg 

Koldioxidutsläpp el Kel  kg/kWh 

Koldioxidekvivalent per kg Ke - 

Utsläppsfaktor bil ub kg/km 

Utsläppsfaktor lastbil ul kg/MJ 

Vikt m kg 

Tid t h 

Area A m2 

Volym V m3 

Diameter d m 

Längd rör l m 

Densitet 𝜌 kg/m3 
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1. Introduktion 

Den vanligaste metoden för att åtgärda slitna avloppsrör i Sverige är ett stambyte där rören byts 

ut, vilket vanligen kräver ett omfattande rivningsarbete. Det medför en relativt stor 

materialåtgång, framförallt i termer av betong och rörmaterial. För cirka 20 år sedan 

introducerades relining, en betydligt mindre invasiv teknik på den svenska marknaden. Metoden 

togs ursprungligen fram i större skala, för renovering av rör i stadsnätet. Syftet var dock 

detsamma; att hitta ett alternativ till uppgrävning och byte av rören. 

Relining innebär att rören renoveras från insidan genom applikation av en plastbeläggning. 

Metoden marknadsförs som ett miljövänligare substitut till ett stambyte i de fall där relining kan 

utföras. Det är nämligen inte alltid tekniskt möjligt att renovera rör. Metoden har dock uppvisat 

lovande resultat och kan eventuellt bidra till mer hållbar fastighetsskötsel.  

Stambyte och relining är en del av de renoveringsåtgärder som krävs inom bygg- och 

bostadssektorn, där regeringen har som mål att halvera energianvändningen fram till 2050. 

Renoveringarna medför energieffektivare hem, där exempelvis individuell mätning av varmvatten 

kan vara en åtgärd som utförs (Ljung, 2012). Samtidigt är det av intresse att analysera metodernas 

miljöpåverkan för sig, vilket denna rapport har för avsikt att göra.  

1.1 Problemformulering och syfte 

Syftet med projektet är att: 

analysera och kvantifiera hur energianvändning, koldioxidekvivalenta utsläpp och materialåtgång 

skiljer sig åt i de fall där det är möjligt att utföra relining istället för stambyte. 

För att utreda syftet ska följande frågeställningar klargöras: 

 Hur ser processen vid relining respektive stambyte ut? 

 Vad innebär relining respektive stambyte i termer av transporter, maskinanvändning, samt 

material- och tidsåtgång? 

 Vilka faktorer har störst inverkan på respektive metods miljöpåverkan? 

 Hur beaktas badrumsrenovering i analysen?  

1.2 Projektmål 

Målformuleringen är densamma som projektets syfte och bryts ned i delmål. Projektmålen är 

följande: 

1. Kartlägga hur processen vid relining och stambyte ser ut genom insamling av data och 

information från intervjuobjekt. Detta omfattar transporter, hur mycket material som går 

åt samt vilka maskiner som används och i vilken utsträckning.  

2. Insamling av data för badrumsinventarier och material. Konstruera ett representativt 

badrum, anpassat efter insamlad information. 

3. Kvantifiera energianvändning, koldioxidekvivalenta utsläpp och materialanvändning för 

relining respektive stambyte. Därefter kan en jämförelse genomföras. 

4. Vidga analysen och inkludera badrumsrenovering som sker i samband med ett stambyte. 

Målet är att identifiera hur förlorad livslängd påverkar resultatet.   
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1.3 Metod 

Data för maskiner och materialåtgång har samlats in genom intervjuer med företag inom relining- 

och stambytesbranschen. Merparten av intervjudata har erhållits från reliningföretaget Dakki AB 

och stambytesföretaget Frank Projektpartner AB. Kompletterande information är given från 

Våtrumsteknik i Skandinavien AB samt Relitas AB. 

Syftet med intervjuerna var att intervjuobjekten själva ska få ge sin syn på verkligheten och 

berätta om hur projekten går till. Intervjun var semistrukturerad och utgick från ett fåtal 

frågeområden: 

 Hur ser processen ut vid relining respektive stambyte? 

 Vilka material används och hur stor är åtgången? 

 Hur stor är tidsåtgången? 

 Vilka maskiner används och hur länge? 

Övrig data erhölls genom litteraturstudier, där data samlades in från publicerade källor, hemsidor 

samt databaser. Data har bearbetats och viss data har anpassats efter antaganden. Det inkluderar 

exempelvis mängd material i framtaget badrum, rörlängd och tidsåtgång för olika moment. 

Beräkning utfördes genom en indelning i tre delsystem och innefattade energianvändning och 

koldioxidekvivalenta utsläpp baserat på materialåtgång, maskinanvändning och transporter. En 

metodöversikt visas i figur 1. 

 

Figur 1: Metodöversikt 
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2. Bakgrund 

Läckage från ledningssystem för avlopp, värme samt kall- och varmvatten står enligt 

vattenskadeundersökningen 2011 för en majoritet av alla vattenskador. Undersökningen visar att 

36 procent av ledningsskadorna beror på korrosion och att hela 80 procent är från ledningar 30 år 

eller äldre (Vattenskadecentrum, 2011). Det visar att ett bättre underhåll kan reducera skadorna 

och på grund av problemen uppstår en marknad för stambyte och relining. 

I tabell 1 visas förväntad livslängd för inventarier och rör som installeras i våtrum. Med teknisk 

livslängd menas den tid som materialet är funktionsdugligt. Som synes finns det fall där 

materialets livslängd sammanfaller med rörens, varför ett stambyte med tillhörande 

badrumsrenovering kan vara befogat. Det framgår dock tydligt att renoveringsbehovet för 

badrummets beståndsdelar inte är optimalt synkroniserade tidsmässigt. Här fyller relining en 

viktig funktion, nämligen att erbjuda fastighetsägare ett alternativ till omfattande stambyten som 

inte ligger i fas med övrigt renoveringsbehov. 

Tabell 1: Teknisk livslängd badrum (Länsförsäkringar, 2009) 

Material Teknisk livslängd 

Avloppsledning av PVC (efter 1974) 30-50 år 

Avloppsledning av ABS (före 1974)  20–30 år 

Avloppsledning av gjutjärn 40–50 år 

WC-stol, tvättställ, badkar 30–35 år 

Tätskikt bakom kakel och klinker  25–30 år 

 

Ledningsrörens livslängd kan variera kraftigt, beroende på användning, när rören är installerade, 

och hur korrosion har utvecklats. Horisontella rör har exempelvis kortare livslängd än vertikala 

(Almqvist & Vinka, 2006). Således ställs det krav på att rören undersöks för att undvika 

vattenskador. Detta understryker även det stora renoveringsbehov som finns i Sverige, då en stor 

andel lägenheter byggdes under 1960- och 1970-talen. Enligt Industrifakta har över 300 000 

lägenheter ett akut renoveringsbehov, med en beräknad kostnad mellan 150 och 200 miljarder 

kronor (Industrifakta, 2011). 

2.1 Stambyte 

Den traditionella metoden för att hantera slitna rör är ett stambyte, vilket rent byggtekniskt 

innebär ett byte av fastighetens huvudstammar. Begreppet har dock med tiden breddats till att 

även omfatta byte av rörförgreningar, där de rör som går från huvudstam till lägenhet rivs ut och 

ersätts med nya. Hur rörsystemet är uppbyggt ser olika ut beroende på fastighet, men generellt 

sett har kök och badrum olika rörstammar. Fram till cirka år 1960 tillverkades avloppsrör i 

huvudsak av gjutjärn varefter PVC introducerades på marknaden (VVS-företagen, 2009). För att 

komma åt rören krävs en omfattande rivning och återuppbyggnad av våtutrymmen. Det innebär 

att det oftast behövs en badrumsrenovering (NHB, 2006). Ett stambyte är ett stort, tidskrävande 

och kostsamt ingrepp i fastigheten och medför vanligen att de boende tvingas lämna bostaden 

under arbetets utförande. Figur 2 visar hur ett badrum kan se ut vid ett stambyte. 
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Figur 2: Utrivet badrum under ett stambyte (Titania, 2013) 

 

Ett stambyte inleds med en noggrann förundersökning eftersom ingreppet kräver goda 

kunskaper om fastighetens installationer. Beslut tas bland annat om kvarboende, buller- och 

dammhantering och tillval av material och inredning. I det här skedet görs även en kostnads-

kalkyl. Utförandet innefattar nedmontering av badrumsinredning, nedrivning av yt- och tätskikt 

samt golv och väggar bilas upp för att komma åt rören. Huvudstammarna byts ut, vilket är de rör 

som leder avlopp och tillvatten till och från fastigheten. I stambytet tas även grenledningar bort, 

vilket inkluderar vertikala rör som går från huvudstammen till fastighetens olika delar. Efter 

slutfört arbete utförs en besiktning, där en besiktningsförrättare kontrollerar huruvida arbetet är 

utfört enligt kontrakt (VVS-företagen, 2009).  En översikt över arbetsprocessens olika steg visas i 

figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Arbetsprocessen stambyte 
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Ett stambyte tar i genomsnitt sex till åtta veckor, men varierar beroende på projekt och utförs 

sällan endast på enskilda lägenheter, eftersom behovet av nya rör vanligen är likartat för samtliga 

lägenheter i fastigheten. Dessutom utförs arbetet mer effektivt om flera lägenheter åtgärdas 

parallellt. Därför avgör fastighetens storlek och antal arbetare per lägenhet hur stor tidsåtgången 

blir (Våtrumsteknik i Skandinavien AB, 2014). 

Eftersom ett stambyte är ett omfattande ingrepp krävs en lämplig strategi från fastighetsägarens 

sida. Ett exempel på en användbar stambytesstrategi finns framtagen av MKB Fastighets AB, 

som ligger till grund för prioriteringar mellan fastigheter. Modellen bygger på flera parametrar, 

som kan delas in i fakta, status och användning. Det inkluderar bland annat byggår, kvarvarande 

livslängd för rör och ytskikt samt fuktbelastning. Det är parametrar som är specifikt för olika 

fastigheter och det krävs även att data finns tillgängligt (Malmgren, 2013). 

2.2 Relining 

Relining bygger på principen att rören renoveras genom att någon form av plastbeläggning eller 

innerrör appliceras på rörens insida. Metodens utveckling sammanhänger med de stora 

samhällskostnader som uppstår vid storskalig förnyelse av städernas ledningsnät. Vatten-, gas-, 

avlopps-, el- och teleledningar ligger förhållandevis nära under marken, där uppgrävning orsakar 

betydande påfrestningar för stadsmiljö och ekonomi. Därför togs en metod fram med vilken 

rören kunde renoveras från insidan, utan att rören behövde grävas upp. Metoden kom att kallas 

för trenchless technology (schaktfri förnyelse). Ett naturligt steg i utvecklingen var därefter att 

använda tekniken i mindre skala, eftersom behovet att renovera rör även fanns i fastigheter 

(Klintberg m.fl., 2011). Figur 4 visar skillnaden mellan ett belagt och orensat rör.  

 

Figur 4: Exempel på avlagringar i avloppsrör (Dakki AB, 2014) 

 

Reliningarbetet utförs normalt i fyra steg. I det första steget demonteras WC-stol, vattenlås och 

andra föremål som blockerar röringångar. Därefter utförs en täckning av arbetsytorna. I steg två 

rensas, slipas och spolas rören från vad som ibland är omfattande avlagringar och rost. I det 

tredje steget utförs reliningen och arbetet avslutas med städning och återställning av fastigheten. 

Det är främst steg tre, appliceringsfasen, som skiljer sig åt mellan företagen. Det beror på val av 

metod samt hur det unika objektet ser ut gällande grenrör samt rörstorlek (Dakki AB, 2014). En 

principiell figur av processen återfinns i figur 5. 
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Figur 5: Arbetsprocessen för relining (Dakki AB, 2014) 

Reliningmetoder 

Coating och lining är två huvudsakliga metoder för att applicera ett nytt materiallager inuti det 

gamla röret. Materialet som används kan antingen vara hårt eller mjukt. Marknaden är emellertid 

starkt präglad av patent och företagsunika metoder, vilket gör att företag har metoder som kan 

skilja sig från metoderna som beskrivs nedan. Figur 6 ger en översikt över reliningmetoderna som 

behandlas i projektet. 

 

Figur 6: Olika reliningmetoder 

 

Lining 

Strumpmetoden, eller lining, innebär att en strumpa gjord av polyester först sys ihop och doppas 

därefter i ett plastmaterial. Strumpan är oftast mättad med epoxi. Den förs därefter in med hjälp 

av en kompressor under lufttryck och bildar ett självständigt rör inuti det befintliga röret 

(Zlokovitz och Juran, 2005). När strumpan förs in i röret vrängs den på så sätt att den släta ytan 

Metoder

Lining

Mjukt Hårt

Coating

Mjukt Hårt
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hamnar inåt och luftbubblor elimineras (Klintberg m.fl., 2011). Eftersom materialet, som kan 

vara både mjukt och hårt, inte appliceras på det befintliga röret utan förs in, innebär lining större 

svårigheter vid små dimensioner och förgreningar och krökar. Problem som skarvar och veck kan 

uppkomma, vilket kan leda till kraftigt reducerad ledningsarea och läckage. Liningmetoden är 

självbärande och inte beroende av det befintliga rörets skick. Det kan till och med användas i rör 

med sprickor (Lanzo, 2010).  Det medför att metoden lämpar sig väl vid relining av långa raka rör 

och vid relining av större dimensioner, till exempel ledningar mellan fastighet och det kommunala 

nätet. (Dakki AB, 2014). 

 

Coating 

Coating innebär att ett flytande plastmaterial antingen sprutas eller borstas på insidan av röret, 

beroende på preferens eller patent, varpå materialet torkas och härdas (Klintberg m.fl., 2011). Det 

ger en skarvfri beläggning och metoden har god flexibilitet. Den är fördelaktig vid relining i 

fastigheter, då den lämpar sig vid små dimensioner, förgreningar, krökar och böjar samt 

avloppsbrunnar. Metoden är dock beroende av det befintliga rörets skick, vilket bland annat 

påverkar vidhäftningsförmågan vid förekomst av fukt (Grans, 2014). Det finns två huvudtyper av 

coatingmaterial: hårt material bestående av polyester samt mjukt av epoxi. Materialen har olika 

för- och nackdelar, varav de viktigaste beskrivs i korthet nedan. 

 

Epoxi 

Det finns en stor mängd varianter av epoxi, där fysikaliska och mekaniska egenskaper skiljer sig 

åt. Genom skillnader i hur sammansättningen av molekylerna är uppbyggda när epoxi formas 

skapas skillnader i bland annat elasticitet, hållfasthet, härdningstid och temperaturkänslighet 

(Ellison m.fl., 2010). Den sistnämnda egenskapen är framförallt av betydelse vid relining av 

avloppsledningar. Avloppsvatten har väldigt varierande temperatur, från kokande till nollgradigt 

vatten. Det innebär att reliningmaterialet expanderar och krymper med skiftande temperatur. 

Epoxi är relativt mjukt och flexibelt, varför volymändringarna hanteras på ett bra sätt. En nackdel 

är dock att materialet inte är självbärande och lämpar sig därför bäst när röret är i förhållandevis 

gott skick. Genomsnittlig tjocklek per lager är cirka 1 till 2 mm och normalt görs två appliceringar 

(Dakki, 2014). 

På senare år har det upptäckts att kemikalien Bisfenol A, ett giftigt ämne vilket används i många 

typer av epoxi, kan avges från relinade rör. Då tappvattenledningar har relinats med epoxi 

innehållande Bisfenol A finns risk för att ämnet kan förekomma i dricksvatten. En undersökning 

utförd av Kemikalieinspektionen i juli 2013 har dock visat att de uppmätta halterna är långt under 

gränsvärdena och utgör inte någon hälsorisk (Kemikalieinspektionen, 2013). 

Polyester 

Vid hård coating används polyester vilket är resistent mot syror och lösningsmedel. Polyesterns 

hårdhet gör att beläggningen är självbärande till skillnad från epoxi. Den kan därför lättare 

användas vid rör som är i sämre skick (Nimmerfors, 2012). Önskad tjocklek på beläggningen är 3 

till 5 mm (Klintberg m.fl., 2011). Materialets hårdhet skapar dock en ökad risk för sprickor, 

framförallt på grund av tidigare nämnda temperaturdifferenser i avloppsvatten (Dakki AB, 2014). 
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2.3 Tidigare studier 

I samarbete med bland annat KTH har forskningsinstitutet Swerea KIMAB sammanställt en 

utförlig rapport rörande relining år 2011. Genom intervju med projektledare med erfarenhet från 

branschen samt teknisk undersökning från färdiga projekt har ett till stor del heltäckande 

underlag för fastighetsägare tagits fram. Rapporten behandlar dock inte relining ur 

miljöperspektiv och ingen jämförelse med stambyte görs (Klintberg m.fl., 2011). 

Företaget Proline AB har i samarbete med Swerea tidigare utfört ett projekt, med syfte att 

undersöka miljöpåverkan av reliningprocessen genom en livscykelanalys (LCA). Studien visade att 

transporter, plastmaterial och acetonförbrukning var tre viktiga faktorer vid analys av processens 

klimatpåverkan. Resultaten visade att jämfört med ett traditionellt stambyte kan klimatpåverkan 

vara cirka 4-8 gånger lägre för en lägenhet (Swerea, 2014). 

En tidigare miljöjämförelse mellan relining och stambyte har genomförts i form av en 

kandidatexamensuppsats vid Uppsala Universitet. Studien har utgått från två referensprojekt. 

Den visar genom en livscykelanalys att stambyte har en större miljöpåverkan.  Resultatet visar 

även att materialåtgången skiljer sig mest åt, på grund av en betydligt större materialåtgång vid ett 

stambyte. Vidare har transporter cirka tre gånger högre energianvändning jämfört med relining. I 

projektet har endast renovering av tappvattenrör inkluderats. Den reliningmetod som studerats 

var cementbaserad, vilket skiljer sig från epoxi och polyester. En viktig avgränsning är att 

återställning av yt- och tätskikt ej inkluderats (Landberg och Nilsson, 2012).  
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3. Modell 

Rapporten presenterar två modeller för att jämföra relining och stambyte ur ett energi-, 

koldioxid- och materialperspektiv. Den första modellen ser metoderna som isolerade händelser 

och ämnar endast jämföra ingreppet relining med ingreppet rörbyte. Jämförelsen är dock 

förenklad, då den utesluter den medföljande badrumsrenovering som ofta sker vid ett stambyte. 

Modell 2 tar därför hänsyn till hur badrumsrenovering påverkar stambytets miljöbelastning. 

Det bör noteras att begreppet koldioxidekvivalenta utsläpp används för materialframställning och 

maskinanvändning, eftersom utsläpp av andra växthusgaser har räknats om till koldioxid-

ekvivalenter. För transporter är data angivna endast som koldioxidutsläpp. Det medför att vid 

summationer används termen koldioxidekvivalenter. 

3.1 Systemmodell 

Figur 7 anger vad som ingår i systemet och i jämförelsen. Delsystemen bidrar till systemets totala 

energianvändning och materialåtgång. Som en direkt effekt tillkommer koldioxidekvivalenta 

utsläpp. Med indelningen är det möjligt att bestämma vilken del som bidrar mest och var 

skillnaderna är störst respektive minst. 

Materialframställning utgör det material som, för respektive metod, har hämtats ur marken och 

efter en rad processer blivit slutprodukten som tillgodogörs fastigheten. Delsystemet transporter 

består av resor till och från arbetsplatsen samt transport av avfall. Energianvändning kopplad till 

maskiner och redskap ingår i utförandeprocessen för relining och stambyte.  

 

Figur 7: Definition av delsystem 

 

3.2 Begränsningar 

Data inom delsystemet materialframställning har hämtas ur databaser. Eftersom data inte alltid 

sammanfaller med den faktiska produkt som används blir en del data approximativ. Vidare har 

data för materialåtgång hämtats från reliningföretaget Dakki AB och stambytesföretaget Frank 

Projektpartner AB. De är därför i vissa fall kvalificerade uppskattningar. Gällande transporter är 

det svårt att veta exakt hur långa arbetsresor och transport av avfall är. Därmed bygger 

transportdata på kombinationen av antaganden och information från intervjuobjekt. 

Materialframställning

• Rörmaterial

• Reliningmaterial

• Betong

• Kakel och klinker

• Badrumsinventarier

Transporter

• Arbetsresor bil

• Avfall lastbil

Utförandeprocess

• Maskinanvändning
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Begränsningen i utförandeprocessen uppkommer ur det faktum att olika företag använder olika 

metoder och varje enskilt arbete är unikt. Det finns inga exakta mätningar för tidsåtgång för varje 

maskin som används, vilket gör även denna data approximativ och bygger främst på 

uppskattningar från intervju med Dakki AB och stambytesföretaget Frank Projektpartner AB. 

Renovering av kök inkluderas ej i jämförelsen då det i mindre utsträckning medföljer i ett typiskt 

stambyte. En annan viktig avgränsning att beakta i studien är att vid stambyten byts även 

tappvattenledningar i ett badrum ut, som oftast inte kan relinas. I analysen belastas stambyte för 

detta i form av tidsåtgång men ej materialåtgång. Tappvattenledningarna hamnar således delvis 

utanför jämförelsen, men bedöms vara av mindre vikt eftersom det är ett litet ingrepp.  

Eventuella effektiviseringar av badrummets inventarier lämnas utanför studien. Det kan till 

exempel vara en snålspolande WC-stol eller energieffektiv kran. Studien lämnar även ute åtgärder 

för elledningar och ventilation. Eftersom studien är begränsad i antalet inkluderade faktorer skall 

den inte ses som ett försök att fullständigt kvantifiera relining och stambyte, utan den är mer av 

en jämförande natur.  

3.3 Antaganden 

Utöver de begränsningar som införs måste även en mängd antaganden göras. Det finns en stor 

variation på badrum när det kommer till storlek, inredning, rörens placering och byggnadens 

material. Eftersom varje renoveringsprojekt är unikt måste analysen antingen baseras på ett utfört 

projekt eller på ett badrum konstruerat med hjälp av antaganden. I projektet har det sistnämnda 

alternativet valts, eftersom det ger en större frihet att skapa ett mer allmängiltigt fall och tillåter 

att både relining och stambyte appliceras på samma projekt. Antaganden behöver också göras 

kring resor, fordon och maskinanvändning. Data från intervjuobjekt samt från litteratursökning 

för relining är angiven på ett sådant sätt att den kan appliceras på ett godtyckligt fall. 

Badrummet antas ha en teknisk livslängd på 30 år vilken utnyttjas till fullo. Det antas med andra 

ord att renovering av badrum inom detta tidsintervall endast utförs om ett stambyte kräver det. 

Vid relining utnyttjas alltid badrummets fulla tekniska livslängd. Studien bygger nämligen på att 

relining delvis har som syfte att undvika en för tidigt badrumsrenovering.  Är ett badrum äldre än 

sin tekniska livslängd antas det således behöva en renovering och det belastar varken stambyte 

eller relining.  

Vidare antas betong ha en i sammanhanget potentiellt oändlig livstid. Detta antagande är 

nödvändigt för att stambytet skall kunna belastas till fullo för att gjuta ett nytt golv och 

transportera avfall, vilket antas aldrig behövs vid relining. 

Material 

Jämförelse två inkluderar badrumsrenovering i samband med stambyte. Från intervjuobjekt 

erhölls data för material som kan antas vara oberoende av ett badrums val av interiör. Det är 

främst betong. För att begränsa analysen har endast badrummets huvudsakliga beståndsdelar och 

större föremål inkluderats. Ytterligare detaljer skulle kunna infogas, men med en ökad 

osäkerhetsfaktor som följd. Data för både den genomsnittliga lägenheten och typfallsbadrummet 

återfinns under avsnitt 3.4.2.  

För relining antas ett spill på 10 procent av total materialåtgång. Anledningen är att det är svårt 

att estimera åtgång vid ett projekt. Även vid ett stambyte sker en viss andel spill. När ny betong 



11 
 

gjuts antas att två procent av total massa spills (Backman och Junkers, 2012). När nytt kakel och 

klinker anläggs är det sällan plattorna passar perfekt med rummets dimensioner. I genomsnitt 

antas ett spill om 5 procent av den totala massan för kakel och klinker.   

Materialåtgången för coating respektive lining är densamma och angavs som 1 kg per meter för 

ett rör med ytterdiameter 100 mm. Rördiametrar i analysen är 75 mm för grenrör och 110 mm 

för stamrör. Antagandet har gjorts att det finns ett linjärt samband mellan materialåtgång och 

rörets ytterdiameter. Eftersom plastbeläggningen är lika tjock, 2 mm, oavsett rördiameter, blir 

beläggningens genomsnittsdiameter (medelvärdet av beläggningens ytter- och innerdiameter) den 

enda variabeln i volymberäkningen och därmed i viktberäkningen. I och med att beläggningen är 

mycket liten i förhållande till rörets diameter ges ungefär samma kvot mellan två olika 

rördiametrar och deras tillhörande beläggningsvolym. Det innebär att det ges materialåtgång 0,75 

kg per meter för ett 75 mm-rör och 1,1 kg för ett 110 mm-rör. 

Transporter 

Gällande arbetsresor görs antagandet att fordonstypen är densamma för både stambyte och 

relining.  Även resornas längd och frekvens antas lika. Det som skiljer metoderna åt är därmed 

tidsåtgången vilken påverkar antalet resor. För deponiresor antas att allt material från stambytet 

samlas upp i säckar och fraktas bort av en lastbil. Lastbilsmodell är okänd och enligt Trafikverket 

beräknas en metod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för tunga 

fordon vara klar först år 2014 (Trafikverket, 2013). Således antas en genomsnittlig lastbil. Val av 

personbil är också ett antagande, tillsammans med en sträcka till och från arbetsplatsen. Den 

valda sträckan är 20 kilometer. 

Utförandeprocess 

Utförandeprocessens arbetsmoment ur energi-, material- och utsläppsrelevans kräver få 

antaganden, utan är främst begränsade till information angiven från intervjuobjekt (Dakki AB, 

Frank Projektpartner AB och Våtrumsteknik i Skandinavien AB). Det framgick under intervju att 

badrumsrenovering i huvudsak utgörs av manuellt arbete, med förhållandevis liten användning av 

energikrävande maskiner. Därför antas att energianvändning kopplat till utförandeprocessen 

under badrumsrenoveringen är försumbar. 
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3.4 Data 

Figur 8 visar varifrån variabler som används i beräkningsmodellen hämtas. I första hand har 

information kring processen hämtats genom intervjuer. Övriga källor erhålls från artiklar, 

hemsidor samt databaser. 

 

Figur 8: Indata för beräkningar 

 

3.4.1 Intervjudata 

Nedan följer insamlad data från intervjuer med stambytesföretag och reliningföretag. Tabell 2 

visar materialåtgång vid relining och stambyte. För relining kan två olika material användas, 

beroende på om coating eller lining appliceras. Information om mängden betong som går åt är 

inhämtat från ett stambytesföretag.  

Tabell 2: Materialåtgång 

Relining 100-ledning1 Stambyte2 

Elastocoat (Coating) 

1 kg/m och lager + 0.5kg för brunn 

Betong 

750-1100 kg  

Liner (Lining) 

1kg/m och lager 

 

1: Dakki AB 

2: Fank Projektpartner AB  

 

 

 

 

 

 

 

•Materialåtgång stambyte och relining

•Tidsåtgång för delprocesser

•Maskinanvändning och maskindata
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intervjuobjekt

•Nordisk energimix
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•Data som intervjuobjekt saknar
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källor
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Tabell 3 beskriver tidsåtgång för de maskiner som används vid ett stambyte respektive relining. 

För relining beror tidsåtgången på antal meter rör, mängd material och antal grenar i badrummet. 

Maskinanvändning vid ett stambyte beror främst på badrummets storlek, då endast väggar och 

golv bilas upp för att komma åt rören. Även maskiner för dammhantering behandlas.  

Val av spolaggregat varierar mellan företag. För spolning av grenrör används flödet cirka 20 liter 

per minut och för stamrör cirka 60 liter per minut (Grans, 2014). För att klara detta har AquaTeq 

Jetter 100/200 valts som spolaggregat med tillhörande motor Kubota V2403M-T (Aquateq, 

2010). 

Tabell 3: Maskiner och tidsåtgång 

Relining1 Tidsåtgång Stambyte2,3 Tidsåtgång 

Spolaggregat 16740 W 0,25 h Bilningsspett 1700 W 6-8 h 

Vajermotor 1500 W 3min/m + 0.5h Mejselhammare 1600 W 6-8 h 

Trummotor 120 W 3min/m + 0.5h Luftrenare 285 W 6-8 h 

Kompressor 1800 W 0.2h Stoftavskiljare 1400 W 6-8 h 

Slipmaskin 1050 W 0.5h   

Blandarmaskin 900 W 1min/kg material   

Pump 700 W 1h   

Fräsmaskin 1010 W 10min/gren   

1: Dakki AB 

2: Fank Projektpartner AB 

3: Våtrumsteknik i Skandinavien AB 

 

Antal meter rör varierar med objektets storlek och utformning. Således är data i tabell 4 ett 

genomsnitt av insamlad data från intervjuobjekt. Tabell 5 visar antal resor under projektets gång 

och är uppskattad frekvens. 

Tabell 4: Rör genomsnittlig lägenhet (Dakki AB, Frank Projektpartner AB) 

Typ av rör [Gjutjärn] Längd [m] Ytterdiameter [mm] 

Grenrör 4 75* 

Stamrör 2,5 110 

*Ungefärligt genomsnitt av vanligt förekommande ytterdiametrar för grenrör: 50, 75, 110 mm 

 (Frank Projektpartner AB) 

Tabell 5:Antal resor med fordon (Dakki AB, Våtrumsteknik i Skandinavien AB) 

Metod Frekvens [resa/dag] 

Relining - Arbetsresor 2 

Stambyte - Arbetsresor 2 

Stambyte - Deponi 1* 

*Endast under vecka 1. 
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3.4.2 Data från övriga källor 

Nedanstående data är insamlade från rapporter, hemsidor och databaser. Den delas in i de tre 

delarna transporter, material och utförandeprocess.  

Transportdata 

Följande tabeller innehåller information kring resor och data för fordon. De behandlar fordon för 

arbetsresor, avfall samt energiinnehåll för fordonsbränsle.   

Tabell 6: Fordon för arbetsresor (Dacia, 2014) 

Ändamål 
fordon 

Typ av fordon Förbrukning 
[m3/km] 

Koldioxidutsläpp 
[kg/km] 

Arbetsresor Dacia Dokker Van 
1.6  

0,000075  0,168 

 

Tabell 7: Fordon för avfall (Sundqvist m.fl.,2002) 

Ändamål fordon Typ av fordon Förbrukning 
[m3/km] 

Koldioxidutsläpp  
[kg/MJ] 

Avfall Genomsnittlig lastbil 
(maxlast 12 ton) 

0,0002-0,00035 0,074 

 

Tabell 8: Energiinnehåll fordonsbränsle (SPBI, 2012) 

Fordonsbränsle Energiinnehåll [kWh/m3] 

Bensin 9100 

Diesel miljöklass 1 9800 

 

Rördata 

Rören är antingen gjorda helt i gjutjärn eller PVC, vilket är de två vanligaste materialen (VVS-

företagen, 2009).  

Tabell 9: Rörmaterial 

Rörtyp Tjocklek [mm]1 Densitet [kg/m3]2 

PVC 4 7800 

Gjutjärn 4 1380 

1: Almqvist & Vinka, 2006 
2: ICE Database, 2011 

 

Typfall badrum 

Golvets och väggarnas fyllning antas bestå av betong. Väggar kan dock relativt ofta bestå av 

andra material, men eftersom golvet utgör huvuddelen av den massa som går till spillo har 

antagandet en mindre inverkan. Handfat, toalett och brunn går ned till samma ledning som 

ansluter till rörstammen. Det finns följaktligen en gren i badrummet.  
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Golvets ytskikt antas bestå av klinker eftersom det är mer lämpligt än kakel (Byggkeramikrådet, 

2012). Indata för badrummets yta, vilket påverkar materialens åtgång, redovisas i bilaga 1. I tabell 

10 anges vägg- och golvmaterialdata.  

Tabell 10: Badrumsmaterial 

Material Tjocklek [mm] Densitet [kg/m3] 

Klinker 101 23002 

Kakel 81 21002 

Fästmassa 53 15003 

1: CC Höganäs, 2013 
2: CC Höganäs, 2012 
3: Aval-Atlas, 2013 

 

Fästmassan blandas ut med vatten (0,22 liter per kg fästmassa) innan användning.  För 

fästmassan används livscykelanalysdata till betong då de är relativt lika i sin sammansättning och 

produktion.  Interiören antas utgöras av WC-stol av porslin, 22 kg, handfat av porslin, 11 kg, 

samt badkar av sanitetsakryl 51 kg (Bauhaus, 2014). 

De ovan nämnda materialen tillsammans med avloppsrören antas utgöra badrummets 

beståndsdelar. Ett badrum har dock normalt sett betydligt fler, eventuellt mindre betydelsefulla, 

komponenter och inredning som ej inkluderas i analysen. Det beror på att det skulle medföra 

ökad godtycklighet. 

Elanvändning Sverige 

1 kWh elanvändning ger i genomsnitt upphov till 0,1 kg koldioxidutsläpp baserat på nordisk 

elproduktion (Svensk Energi, 2013). 

Livscykelanalysdata 

Från databasen ICE Database har data hämtats för de material som ingår i analysen. De återges i 

tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Livscykelanalysdata (ICE database) 

Material CO2-ekvivalent [kg] per kg Energi [MJ] per kg 

Betong 0,1 0,75 

Kakel och Klinker 0,8 12 

Porslin 0,24 3 

Plast (polyuretan) 4,84 102,1 

Gjutjärn (stål) 1,45 19,8  

PVC 3,23 67,5 

Sanitetsakryl 1,61 29 

 

Databasen är utvecklad vid University of Bath. Den bygger på europeiska och världsomfattande 

medeltal. Metoden utgick ifrån att vara tillmötesgående med ISO 14040/44 (Hammond & Jones, 

2008). Enligt nämnd ISO-standard är livscykelanalysen indelad i fyra steg. Det första definierar 
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undersökningens syfte och mål. Här bestäms även en funktionell enhet och initiala systemgränser. 

Steg två består av inventeringsanalys, där data för materialframställning och processer samlas in. 

Efter att ha klassificerats bestäms materialets miljöpåverkan i steg tre. Det sista steget innebär att 

resultaten tolkas (Bruijn m.fl., 2004). 

Det finns inga belägg för att materialen i tabell 11 produceras i Sverige eller att 

renoveringsföretagen köper svenska produkter. Även om så var fallet bedöms den europeiska 

livscykelanalysdatabasen ha hög tillförlitlighet och likhet med svensk data. 

General simple baked clay products har använts för data för porslin, som i huvudsak består av lera. 

Det bör noteras att energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp kan skilja sig relativt 

mycket mellan olika produkter i och med att tillverkningsprocessen är av stor vikt. 

Data för plast är inhämtat som polyuretan, vilket är den huvudsakliga beståndsdelen i 

coatingprodukten Elastocoat, vilket är det material som används vid beräkningar (DASF, 2014). 

Data för plasten antas vara representativ för övriga reliningmaterial i branschen. 

Gjutjärn är en legering av järn med en kolhalt mellan två och fyra procent. Stål är en liknande 

järnlegering med kolhalt lägre än två procent (SBI, 2010). Livscykelanalysdata för stål finns i 

betydligt större utsträckning än för gjutjärn och tack vare likheten används ståldata istället. Det 

valda stålet är för rörtillverkning där andel återvunnet material utgår ifrån EU 3-medel och 

uppgår till 59 procent. 

3.5 Modell 1 

I den första modellen görs jämförelsen endast mellan de isolerade ingreppen stambyte och 

relining. En artificiell separering mellan stambytet och övrigt renoveringsarbete skapas. 

Anledningen är att ett badrum behöver renoveras i samband med ett stambyte, men hur det 

belastar stambytet bör analyseras separat.  

Sammanfattningsvis tas i modell 1 enbart hänsyn till det arbete och material som krävs för att 

åtgärda rören samt för stambyte bryta upp och kassera all golv- och väggmassa. I tabell 12 visas 

de delar som ingår i jämförelsen. 

Tabell 12: Modell 1 

 Relining och stambyte 

Energianvändning  Utförandeprocess 

 Material 

 Transporter 

Den energianvändning som samtliga aktiviteter ger upphov till 

Materialåtgång  Material 

Materialåtgång för hela arbetet 

Koldioxidekvivalenta 
utsläpp 

 Utförandeprocess 

 Material 

 Transporter 

De koldioxidekvivalenta utsläpp som samtliga aktiviteter ger 
upphov till 
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3.6 Modell 2 

Utifrån data för teknisk livslängd i våtrum synes att badrumsrenoveringsbehovet sällan 

sammanfaller med behovet att byta rör och stammar. Om valet av röråtgärd faller på stambyte 

kan det, beroende på kvarvarande teknisk livslängd, leda till att en badrumsrenovering utförs för 

tidigt och ge upphov till ökad miljöbelastning. 

Tillägg från modell 1 är badrumsinventarier och inredning samt de transporter som sker under 

badrumsrenoveringsrenoveringsarbetet. Allt kakel, klinker och fästmassa antas gå till spillo vid en 

badrumsrenovering. Däremot kan badrumsinventarier som WC-stol, handfat och badkar 

återinstalleras. I modell 2 har antagandet gjorts att teknisk livslängd är 30 år. 

Då ett stambyte sammanfaller med, eller utförs efter, ett badrums tekniska livslängd är förbrukad 

belastas inte stambytet med någon ökad energianvändning. Behovet av renovering finns oavsett 

val av relining eller stambyte. När livslängden förkortas belastas däremot stambytet med en viss 

andel av badrumsrenoveringens miljöpåverkan.  

Först beräknas hela badrumsrenoveringens miljöpåverkan. Därefter belastas stambytet med en 

andel som motsvarar förkortad livslängd som del av full teknisk livslängd. Om tio års livslängd 

förloras, det vill säga ett stambyte utförs 20 år efter den senaste badrumsrenoveringen, belastas 

stambytet med 10/30 av miljöpåverkan från en badrumsrenovering. Om mer än 15 års livslängd 

förloras antas att befintlig WC-stol, badkar och handfat återinstalleras istället för att ersättas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 9 ges en översikt av tillvägagångssättet för beräkningarna i modell 2. Resultatet från modell 

1 är ingångsdata och delas upp i relining och stambyte. Till stambytet belastas 

badrumsrenoveringen utifrån dess förlorade livslängd, varpå slutresultatet jämförs med relining. 

Sammanfattningsvis inkluderar modell 2 indata från modell 1 och badrumsrenovering. Tabell 13 

beskriver de delar som ingår i modellen. 

Figur 9: Översikt modell 2 

Resultat modell 1 
 

Badrumsrenovering 

Relining 

 

Stambyte 

 

Beräkning 
badrumsandel 

 

Resultat modell 2 
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Tabell 13: Modell 2 

 Relining Stambyte + andel 
badrumsrenovering 

Energianvändning  Utförandeprocess 

 Materialframställning 

 Transporter 

Den energianvändning som 
samtliga aktiviteter ger upphov till. 

 Utförandeprocess 

 Materialframställning 

 Transporter 

Den energianvändning som 
samtliga aktiviteter ger upphov till. 

Materialåtgång  Materialframställning 

Materialåtgång för hela arbetet 

 Materialframställning 

Materialåtgång för hela arbetet 

Koldioxidekvivalenta 
utsläpp 

 Utförandeprocess 

 Materialframställning 

 Transporter 

De koldioxidekvivalenta utsläpp 
som samtliga aktiviteter ger 
upphov till 

 Utförandeprocess 

 Materialframställning 

 Transporter 

De koldioxidekvivalenta utsläpp 
som samtliga aktiviteter ger 
upphov till 

 

3.7 Ekvationer 

Nedan presenteras de ekvationer som används vid beräkning av energianvändning och 

koldioxidutsläpp. Indata är hämtad från intervjuer och litteraturstudie. Benämning och enhet 

återfinns i nomenklatur. Energianvändning är angiven i kWh och koldioxidekvivalenta utsläpp i 

kg.  

Beräkning transporter  

Vid beräkning av total energianvändning samt koldioxidutsläpp inom delsystemet transporter 

delas transporter med bil och lastbil upp i två ekvationer. Genomgående i ekvationerna är 

körsträckan s. Genom ekvation (1) beräknas energianvändning med energiinnehåll h samt 

bränsleförbrukning B. Totalt koldioxidutsläpp beräknas med hjälp av en utsläppsfaktor ub i  

ekvation (2). 

Energianvändning och koldioxidutsläpp transporter bil 

𝐸 = ℎ𝐵𝑠  (1) 

𝐾 = 𝑢𝑏𝑠  (2) 
 

På samma sätt för lastbilen beräknas energianvändning genom ekvation (3). För lastbilen är 

koldioxidutsläpp angiven som kg/MJ och betecknas som ul. Totalt koldioxidutsläpp beräknas 

med hjälp av ekvation (3) i ekvation (4). 

Energianvändning och koldioxidutsläpp transporter lastbil 

𝐸 = ℎ𝐵𝑠  (3) 

𝐾 =  3,6𝐸𝑢𝑙 (4) 
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Beräkning maskinanvändning 
Beräkning av energianvändning och koldioxidutsläpp vid användning av spolaggregat redovisas i 
bilaga 2. Den totala energianvändningen då en maskin är i drift beräknas med ekvation (5). 

Effekten P multipliceras med tiden t och resulterar i wattimmar och omvandlas slutligen till kWh. 

För koldioxidutsläpp, ekvation (6), är konstanten Kel koldioxidutsläpp per förbrukad enhet 
elektricitet, angiven i kg/kWh.  

 
Energianvändning och koldioxidutsläpp användning av maskiner 

𝐸 =
𝑃𝑡

1000
 (5) 

 

𝐾 = 𝐸𝐾𝑒𝑙 (6) 
 
Beräkning materialåtgång 
Materialproduktion ger upphov till både energianvändning och koldioxidutsläpp och 

beräkningarna baseras på livscykelanalysdata Em, energianvändning per enhet materialmassa samt 

𝐾𝑒, koldioxidekvivalenter per enhet materialmassa. Ekvation (7) och (8) används vid beräkning av 
area och volym för rören. Resultatet är därefter indata till ekvation (9), där materialets vikt 
beräknas.  Den sistnämnda ekvationen används även vid beräkning av kakel och klinkers vikt. 
Resultatet används i ekvation (10) och (11) för respektive slutberäkning av energianvändning och 
koldioxidutsläpp.  

 
Energianvändning och koldioxidutsläpp material 

𝐴 =  𝜋
(𝑑𝑦−𝑑𝑖)

2

4
 (7) 

𝑉 = 𝐴𝑙  (8) 

𝑚 =  𝜌𝑉  (9) 

𝐸 = 𝐸𝑚𝑚  (10) 

𝐾 = 𝑚𝐾𝑒  (11) 
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4. Resultat och diskussion 

I följande del redovisas resultat för modell 1 och 2. Det innefattar energianvändning och 

koldioxidekvivalenta utsläpp inom de tre delsystemen materialframställning, transporter och 

utförandeprocess. Även materialåtgång presenteras. Indata för badrummets storlek redovisas i 

bilaga 1. 

4.1 Resultat modell 1 

Nedan presenteras resultatet för modell 1. Materialåtgången beräknas först, för vilken 

energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp delvis bygger på. Spill inkluderas i alla 

viktangivelser. 

Tabell 14: Materialåtgång Relining 

Material Vikt (kg) 

Plastmaterial 13,2 

 

Relining har oavsett metod plast som enda förbrukningsmaterial. Tillsammans med 0,5 kg för 

golvbrunnen uppgår total materialåtgång till 13,2 kg. 

Tabell 15: Materialåtgång Stambyte 

Material Vikt (kg) 

Betong 943,5 

Gjutjärn 53,8 

PVC-rör 9,5 

 

I tabell 15 visas de material med tillhörande vikt som går till spillo vid utrivning av ett badrum 

under ett stambyte. Betongvikten är ett medelvärde från angiven data från källa. Den står för en 

övervägande del av total materialåtgång. Gjutjärnsrör har nästan sex gånger högre densitet 

jämfört med PVC-rör, vilket medför att vikten skiljer sig åt markant. Används lättare material kan 

miljöpåverkan från produktion minskas, beroende på hur energiintensiv produktionen av det 

lättare materialet är. Även belastningen från transporter gynnas av sjunkande materialvikt. Således 

är det intressant att studera två fallstudier där två olika rörtyper används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Energianvändning  

I figur 10 visas resultatet av jämförelsen mellan relining och stambytets totala energianvändning. 

Resultatet uppgår till 491 kWh för relining, 791 kWh för stambyte med PVC-rör och 909 kWh 

med gjutjärnsrör. Det innebär att energianvändning är 61 respektive 85 procent högre vid ett 

stambyte jämfört med relining. 

 

Figur 10: Total energianvändning 

 

Anledningen till att gjutjärnsrör kräver högre energianvändning, trots låg energiintensitet i 

produktionen, beror på gjutjärns betydligt högre densitet och därmed vikt jämfört med PVC.  

Det ska påpekas att badrummets storlek direkt bestämmer materialåtgången vilket påverkar 

energianvändningen vid materialframställning. För betong ökar materialåtgången proportionerligt 

med badrummets golvyta. Detta är dock inte alltid sant för antalet meter rör vilket leder till att 

badrum i andra storlekar inte nödvändigtvis behöver uppvisa samma energianvändnings-

förhållande mellan relining och stambyte.  

För transporter antogs samma fordon för relining och stambyte. Således är det endast 

tidsåtgången som skiljer sig åt mellan metoderna samt att en lastbil används för avfall första 

veckan vid ett stambyte. Det ger en energianvändning för transporter som är cirka 270 kWh 

högre än vid relining.  

Vid intervju med stambytesföretag framgick det att maskinerna används mellan sex till åtta 

timmar effektiv tid vid rivning av badrummet. Vid beräkning användes genomsnittlig tidsåtgång, 

sju timmar. Det är betydligt högre än maskinanvändningstiden för relining, vilket medför att 

energianvändning vid utförandeprocessen blir lägre än för stambytet.  
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I figur 11 till 13 illustreras varje delsystems andel av respektive metods totala energianvändning. 

Metoderna uppvisar likheter i hur energianvändningen är fördelad. Materialframställning är ett 

betydande delsystem, vilket beror på en av två faktorer: materialens energiintensiva 

tillverkningsprocess eller den stora mängden material. För relining är materialmängden relativt 

låg, men energianvändningen i plastproduktionen uppgår till 102,1 megajoule (ca 28,4 kWh) per 

kilogram. Det medför att materialframställning står för hela ¾ av total energianvändning. För 

stambyte är orsaken omvänd i och med att energianvändningen för produktion av betong relativt 

låg, men den totala materialmängden är cirka 1 ton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Delsystemens energi-
användning relining 

Figur 13: Delsystemens energi-
användning stambyte med PVC-rör 

Figur 12: Delsystemens energianvändning 
stambyte med gjutjärnsrör 
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Noterbart är att för ett stambyte med PVC-rör utgör transporter det största delsystemet. 

Materialframställningens absoluta bidrag är lägre än vid stambyte med gjutjärnsrör. Det medför 

att materialframställningens andel av total energianvändning för stambyte med PVC-rör blir 

mindre, eftersom transporter och utförandeprocessen är densamma.   

Delsystemet transporter står för mellan 22 och 48 procent av total energianvändning för relining 

och stambyte. Det blir en betydande andel beroende på att transporter används varje dag under 

appliceringsfasen och då bensin samt diesel används som drivmedel. Det som påverkar resultatet 

är främst fordonets förbrukning. Således kan delsystemets relativa betydelse variera, beroende på 

val av fordon.  

Det framgår också att utförandeprocessen är nästintill försumbar för båda metoderna. 

Maskinerna som används kan anses ha en hög effekt, men används under en kort tidsperiod och 

medför därför en jämförelsevis låg energianvändning.  

Koldioxidekvivalenta utsläpp 

Figur 14 visar jämförelsen mellan koldioxidekvivalenta utsläpp för relining och stambyte. Relining 

ger upphov till cirka 94 kg koldioxidekvivalenter och stambyte med PVC-rör 227 kg och 275 kg 

med gjutjärnsrör. Ett stambyte innebär därmed 142 respektive 192 procent högre utsläpp. Det är 

konsekvent med tidigare resultat eftersom energianvändning är mycket tätt kopplat till 

produktion av växthusgaser. För stambyte bidrar även användning av lastbil för avfall med en 

betydande del. 

 

 

Figur 14: Totala koldioxidekvivalenta utsläpp   

 

Resultatet visar att procentuell skillnad mellan relining och stambyte är större för 

koldioxidekvivalenta utsläpp än för energianvändning. En förklaring är att livscykelanalysdata för 

plastmaterialet jämfört med stambytets material skiljer sig mindre åt för koldioxidekvivalenter än 

för energiintensitet. Det innebär att skillnaden blir större, vilket kan urskiljas i figur 14.    
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Utförandeprocess
1%

Figur 16: Delsystemens koldioxid-
ekvivalenta utsläpp stambyte med 
gjutjärnsrör 
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Trots att materialvikten för relining endast är cirka 1 procent av den för stambyte uppvisar 

relining 37 till 51 procent av stambytets utsläpp inom delsystemet. Det vittnar om hur 

miljöbelastande framställning av plastmaterialet trots allt är. Framställningens miljöpåverkan kan 

dock variera beroende på material och produktionsprocesser.  

Koldioxidutsläpp inom varje delsystem följer i stora drag samma mönster som 

energianvändningen, vilket kan ses i figur 15 till 17. Det återkopplar till det faktum att 

energianvändning orsakar koldioxidutsläpp. Materialframställning utgör återigen det huvudsakliga 

bidraget både för relining och stambyte. Noterbart är att delsystemet transporter har fått ökad 

betydelse för relining men minskad för stambyte.  

 

 

Figur 15: Delsystemens koldioxidekvivalenta utsläpp relining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 17: Delsystemens koldioxid-
ekvivalenta utsläpp stambyte med 
PVC-rör 

Materialframställning
68%

Transporter
29%

Utförandeprocess
3%



25 
 

Materialframställningen har visats utgöra i genomsnitt cirka två tredjedelar av 

energianvändningen och koldioxidekvivalenta utsläpp för både relining och stambyte. Orsaken till 

detta resultat är dels de mängder material som förbrukas vid respektive metod och dels 

livscykelanalysdata. Det bör därför sägas att om livscykelanalysdatan skiljer sig kraftigt mellan 

fabriker eller länder påverkas resultaten.  

Sammanfattning resultat modell 1 

Sammanfattningsvis, om gjutjärnsrör byts ut har stambyte cirka 1,9 gånger högre 

energianvändning och 2,9 gånger högre koldioxidekvivalenta utsläpp än relining. Vid analys av 

stambyte med PVC-rör blir motsvarande resultat 1,6 respektive 2,4 gånger större.  

Det framgår att materialframställning är det mest betydande delsystemet för båda dessa aspekter 

och att utförandeprocessen är nästintill betydelselös. Förklaringen till varför det blev en högre 

multiplikator för koldioxidekvivalenta utsläpp återfinns i processerna för materialframställning. 

Ur data given i ICE-database ges att reliningmaterial i genomsnitt är 9,9 gånger mer 

energikrävande att framställa än de material som ingår i stambytet, men ger endast upphov till 6,2 

gånger mer koldioxidekvivalenta utsläpp. Det förklarar även delvis varför, för relining, 

transporter och utförandeprocess fick större betydelse för koldioxidekvivalenter jämfört med 

energianvändning.  

 

4.2 Resultat modell 2 

I avsnittet redovisas resultat för modell 2. Tabell 16 visar vikt för de antagna komponenter som 

byts ut samt mängd fästmassa som går åt vid en badrumsrenovering. Beräkningar baseras på 

framtaget typfall för badrum. Det innebär att badrummets area direkt påverkar vikten för kakel, 

klinker och fästmassa. Även val av material för WC, handfat och badkar påverkar total vikt. 

Resultatet visar att badrumsrenoveringen innebär uppbrytning av cirka ett halvt ton material. 

Tabell 16: Materialåtgång badrumsrenovering 

Material Vikt (kg) 

Porslin (WC, Handfat) 33 

Sanitetsakryl (Badkar) 51 

Kakel 264,6 

Klinker 86,9 

Fästmassa 120,6 

Totalt 556,1 
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I figur 18 visas materialåtgången för relining, stambyte och badrumsrenovering. Relining innebär, 

som tidigare nämnts, en mycket liten materialåtgång medan ett stambyte innebär cirka 1 ton och 

badrumsrenoveringen cirka ett halvt ton.  

 

Figur 18: Materialåtgång för relining, stambyte och badrumsrenovering 

 

Det är dock inte korrekt att använda benämningen åtgång för materialet som ingår vid en 

badrumsrenovering utan att ta hänsyn till dess kvarvarande livslängd. Om ett stambyte utförs när 

den tekniska livslängden löpt ut för badrummets delar anses dessa inte ha förbrukats i förtid och 

skulle medföra att den högra stapeln i figur 18 togs bort. De övriga två staplarna är emellertid 

rättvisande oavsett tidpunkt för renovering givet antaget badrum. Det bör nämnas att endast 

materialvikt i sig inte är av större intresse utan snarare materialens miljöpåverkan vilken beräknas 

i energianvändnings- och koldioxidekvivalentsanalysen. 

 

Tabell 17: Energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp badrumsrenovering 

 Energianvändning [kWh] Koldioxidekvivalenter [kg] 

Utförandeprocess 0 0 

Materialframställning 1635 383 

Transporter 682 168 

Totalt 2318 551 

 

En badrumsrenovering sker främst genom handarbete (Våtrumsteknik i Skandinavien AB, 2014). 

Det innebär att energianvändning och koldioxidutsläpp är noll inom delsystemet 

utförandeprocess. Baserat på utförandeprocessens betydelse i modell 1 förefaller dessutom detta 

antagande inte vara av större vikt. Tabell 17 visar att materialframställning står för cirka 70 

procent av total energianvändning respektive koldioxidekvivalenter.  Det är framförallt kakel (882 
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kWh, 212 kg koldioxidekvivalenter) och badkar (411 kWh, 82 kg koldioxidekvivalenter) som 

orsakat badrumsrenoveringens relativt stora miljöpåverkan. 

Resultat inklusive badrumsrenovering 

Figur 19 illustrerar sambandet mellan förlorad teknisk livslängd och badrumsrenoverings 

energianvändning. Resultatet av beräkningarna visar att det finns ett tydligt positivt samband 

mellan förkortad teknisk livslängd av badrummets delar och ökad energianvändning. Maximal 

förlorad livslängd ger upphov till 1879 kWh adderad energianvändning till stambytet.

 

Figur 19: Energianvändning badrumsrenovering som funktion av förlorad teknisk 
livslängd 

Figur 20 visar sambandet mellan förlorad teknisk livslängd och koldioxidekvivalenta utsläpp för 

ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering. I likhet med figur 19 visar figur 20 ett positivt 

samband mellan koldioxidekvivalenta utsläpp med förlorad teknisk livslängd. Då hela den 

tekniska livslängden går förlorad adderas 461 kg koldioxidekvivalenter till stambytet. 

 

Figur 20: Koldioxidekvivalenta utsläpp badrumsrenovering som funktion av förlorad 
teknisk livslängd 
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Figur 21 och 22 visar resultatet av modell 2, den utvidgade jämförelsen mellan relining och 

stambyte ur ett energianvändnings- och koldioxidekvivalentperspektiv. Vad som illustreras nedan 

är data från modell 1 med tillägg för badrumsrenoveringens energianvändning respektive 

koldioxidekvivalenta utsläpp. I figurerna visas hur ökad förlorad livslängd ger upphov till ökad 

miljöpåverkan. Syftet är att konstruera ett spann, för möjlig belastning för stambytet.  

 

Figur 21: Total energianvändning för relining och stambyte med badrumsrenovering 
inkluderad 

Resultat för maximal energianvändning är 2 788 kWh om rören består av gjutjärn. När 

badrumsrenoveringens bidrag är noll, dvs. då den tekniska livslängden är förbrukad, uppgår den 

totala energianvändningen till 909 kWh. Det innebär att stambytets energianvändning kan 

tredubblas vid en mycket dålig renoveringsplanering. Motsvarande resultat för 

koldioxidekvivalenta utsläpp är 736 och 275 kg.  

 

Figur 22: Totala koldioxidekvivalenta utsläpp för relining och stambyte med 
badrumsrenovering inkluderad 
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Sammanfattning resultat modell 2 

Tabell 18 visar i procent hur mycket större energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp är 

för ett stambyte jämfört med relining. Resultatet innebär ett relativt brett intervall som visar 

badrumsrenoveringens effekter för resultatet. Är det möjligt att undvika en för tidigt 

badrumsrenovering kan en besparing göras. Det kan diskuteras vilket utfall som är mest troligt, 

givet ingångsdata och antaganden. Att utföra ett stambyte direkt efter en badrumsrenovering kan 

antas vara väldigt ovanligt. Det är troligen vanligare att badrummet inte har långt kvar på sin 

tekniska livslängd när ett stambyte utförs. Det högsta värdet kan således anses vara ett teoretiskt 

värde. Därav är figur 21 och 22 mer intressanta, eftersom möjligt intervall kan studeras.  

Tabell 18: Procentuell jämförelse mellan stambyte och relining 

 Energianvändning 
modell 1 [%] 

Energianvändning 
modell 2 [%] 

CO2-ekvivalenta 
utsläpp modell 1 
[%] 

CO2-ekvivalenta 
utsläpp modell 2 
[%] 

Stambyte med 
PVC-rör 

61 444 142 632 

Stambyte med 
gjutjärnsrör 

85 468 192 683 

 

Swereas projekt tillsammans med Proline AB indikerar att klimatpåverkan vid ett stambyte kan 

vara mellan 4 till 8 gånger större än relining (Swerea, 2014). Det är relativt likt resultatet från 

denna studie, som uppvisar maximalt cirka 8 gånger större klimatpåverkan. Det ska dock påpekas 

att studiernas utformning kan skilja sig åt markant, exempelvis val av metod och material. 

Dessa siffror skulle påverkas vid händelsen att det vid renovering av badrum installeras 

energieffektiva kranar, duschmunstycken eller WC-stol vilka kan ge upphov till betydande 

besparingar. Exempelvis kan ett större hushåll med 5000 kWh i årligt energibehov för varmvatten 

minska detta till 3400 kWh genom installation av ny blandare (Energimyndigheten, 2010).  En 

sådan effekt är troligtvis särskilt märkbar i äldre badrum. Samtidigt kan givetvis installationerna 

sättas in utan en badrumsrenovering varför möjligheten inte beaktas i analysen. 

Resultatens giltighet bygger på att ett badrum renoveras vart 30:e år, vilket motsvarar ungefärlig 

teknisk livslängd. Det innebär att om relining utförs, så sker ej en badrumsrenovering innan 

teknisk livslängd har upphört. Det ska tilläggas att teknisk livslängd varierar beroende på val av 

material och användning.  

Hållbarhetsperspektiv 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and Development, 

1987). 

Citatet ovan är troligen den mest kända definitionen av begreppet hållbar utveckling som 

omfattar tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Resultaten från modell 2 

visar vikten av långsiktig planering för en fastighet, dels ur miljösynpunkt, men även i ett 

kostnadsperspektiv. Sker ett stambyte med en tillhörande renovering nära inpå en redan utförd 

badrumsrenovering uppkommer ett resursslöseri. Med rätt planering och bra underhåll är det 
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möjligt att på lång sikt hushålla med resurser. Det ska dock tilläggas att det är svårt att jämföra 

ekonomisk skillnad mellan relining och stambyte. Det beror bland annat på att en 

badrumsrenovering ökar fastighetens värde.  

Relining som metod kräver mindre mängd material, vilket påverkar energianvändning och 

koldioxidekvivalenta utsläpp. Det är en del av ett större perspektiv, som innefattar Sveriges 

energisystem och resursanvändning. Rockström m.fl. diskuterar nio miljöproblem, som vart och 

en anses ha ett gränsvärde som ej bör överstigas. Det innefattar bland annat andel koldioxid i 

atmosfären (Rockström m.fl., 2009). Det ska dock tilläggas att relining inte alltid kan genomföras 

och stambyte kan vara nödvändigt. Samtidigt påverkar ett stambyte och tillhörande 

badrumsrenovering de boende under en längre tid, vilket kan anses ha negativa sociala effekter. 

Relining påverkar inte de boende i samma utsträckning.   

4.3 Känslighetsanalys 

Eftersom en relativt stor mängd parametrar i studien har erhållits från intervjuer och en del 

uppskattningar har behövts göras är känslighetsanalyser av stor vikt. Resultaten baseras på 

mycket indata och i princip all data har ett visst mått av osäkerhet och kan utsättas för 

känslighetsanalys. För att göra känslighetsanalysen så relevant som möjligt analyseras parametrar 

med hög osäkerhet och/eller hög inverkan på resultatet. Identifieringen av parametrarna 

underlättas av uppdelningen i delsystem. 

Det framgår i tidigare avsnitt att utförandeprocessen är nästintill obetydlig. Det skulle krävas 

orimligt stora ändringar av indata för att förändringar inom detta delsystem skulle medföra 

betydande påverkan. Därför utförs ingen känslighetsanalys på detta delsystem. Transporter är ett 

relativt betydelsefullt delsystem i termer av energianvändning och koldioxidutsläpp för relining, 

stambyte och badrumsrenovering. Materialframställning är det mest betydande delsystemet för 

alla miljöaspekter. Då all indata till delsystemen bygger på antaganden och approximativ data och 

då både transporter och materialframställning har hög inverkan på resultatet väljs dessa två ut för 

vidare analys. 

De data som har identifierats som betydande för slutresultatet samt präglas av en särskild grad 

osäkerhet är mängden betong och reliningmaterial med tillhörande livscykelanalysdata samt 

tidsåtgången för badrumsrenoveringen. Det är därför meningsfullt att utföra känslighetsanalyser 

för dessa tre. 

Mängden betong har angivits mellan 750 och 1100 kg, livscykelanalysdata ger 0,75 MJ energi och 

0,1 kg koldioxidekvivalenter per kg material. Tre scenarier för stambyte konstrueras. 

 Scenario låg: 750 kg betong och 10 procent lägre livscykelanalysdata 

 Scenario bas: 925 kg betong och ursprunglig livscykelanalysdata 

 Scenario hög: 1100 kg betong och 10 procent högre livscykelanalysdata 
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Mängden reliningmaterial har beräknats med ett antagande om 10 procent spill men kan uppgå 

till 20 procent (Dakki AB, 2014). Livscykelanalysdata för plastmaterialet ger 102,1 MJ energi och 

4,84 kg koldioxidekvivalenter per kg material. Tre scenarier för relining konstrueras. 

 Scenario låg: 0 procent spill och 10 procent lägre livscykelanalysdata.  

 Scenario bas: 10 procent spill och ursprunglig livscykelanalysdata 

 Scenario hög: 20 procent spill och 10 procent högre livscykelanalysdata 

Resultatet för dessa scenarier presenteras nedan för modell 1, eftersom de inte påverkar 

badrumsrenoveringen och därmed inte modell 2. 

Tabell 19: Känslighetsanalys energianvändning [kWh] 

Scenario Relining Stambyte 

  PVC Gjutjärn 

Låg 423 735 853 

Bas 491 791 909 

Hög 566 847 964 
 

Tabell 19 visar hur energianvändningen för de tre scenarierna varierar för relining och stambyte. 

Den procentuella spridningen för relining är cirka ± 15 procent och ± 6 procent för stambyte. 

Anledningen till en större spridning runt basfallet för relining är att då endast material utsätts för 

känslighetsanalys ges större inverkan, eftersom materialframställning utgör en större andel av 

total energianvändning än för stambyte. Differensen mellan scenario bas och låg respektive hög 

är lika stor för stambytet vilket beror på att känslighetsanalysen endast påverkar gemensamma 

faktorer och inte rören.  

 

Figur 23: Scenariojämförelse energianvändning 

Figur 23 illustrerar scenariojämförelsen mellan relining och stambyte. Staplarna visar hur mycket 

mer energianvändning som krävs vid ett stambyte med respektive rörsort jämfört med relining.  
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Stambyte av PVC-rör är i basanalysen 61 procent mer energikrävande jämfört med relining. 

Känslighetesanalysen ger att när scenario hög för relining jämförs med stambytesscenario låg för 

stambyte med PVC-rör minskar resultatet till 30 procent. Vid det omvända förhållandet krävs 

cirka 100 procent mer energi vid stambytet jämfört med relining. Motsvarande jämförelse med 

gjutjärnsrör ger en större procentuell skillnad, 51 till 128 procent, eftersom energianvändning är 

högre för stambyte av gjutjärnsrör än PVC-rör. 

 

Tabell 20: Känslighetsanalys koldioxidekvivalenta utsläpp [kg] 

Scenario Relining Stambyte 

  PVC Gjutjärn 

Låg 82 201 248 

Bas 94 227 275 

Hög 107 254 301 
 

Känslighetsanalysen för koldioxidekvivalenta utsläpp presenteras i tabell 20. I likhet med tabell 19 

framgår det att den procentuella spridningen för relining är större än för stambyte, här ungefär ± 

13 procent mot ± 11 procent. En lägre skillnad i procentenheter för spridningen har sin grund i 

att skillnaden mellan relining och stambyte är högre i termer av genomsnittlig produktionsenergin 

per kg material än för utsläpp genererade från produktion per kg material. Således påverkas 

skillnader i energianvändning mer än skillnader i koldioxidutsläpp. 

 

Figur 24: Scenariojämförelse koldioxidekvivalenta utsläpp 

 

I basanalysen ger ett stambyte upphov till 192 procent mer koldioxidekvivalenta utsläpp för 

gjutjärnsrör och 142 procent för PVC-rör än för relining. Efter känslighetsanalys ges för gjutjärn 

ett intervall på 132 till 266 procent och för PVC 88 till 208 procent, vilket kan ses i figur 24. 
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Det bör nämnas att i analysen är scenario bas inte är mer trolig än scenario hög eller låg. Andelen 

spill varierar mellan projekt och mellan hantverkare, mängden betong är specifikt för varje enskilt 

badrum och livscykelanalysdata präglas av en viss osäkerhet. De framtagna intervallen ger en 

indikation på hur jämförelsen kan variera mellan olika projekt, med en aning andra 

förutsättningar. Med detta kommer också insikten att intervallen kan breddas ytterligare om 

variation i fler, om än mindre påverkande, data inkluderas.   

Känslighetsanalysen visar att osäkerhetsintervallet för jämförelsen mellan relining och stambyte är 

brett och detta bör tas i beaktande vid jämförelser. Storlek på eventuella miljövinster vid relining 

är alltså inte bara starkt förknippat med badrummets specifika komponenter och material, utan 

även med faktorer som spill, tidsåtgång och hur de ingående materialens tillverkningsprocesser 

ser ut. 

Känslighetsanalys badrumsrenovering 

Badrumsrenoveringen har i analysen antagits till fem veckor men varieras mellan tre och sju 

veckor för att undersöka hur det påverkar resultatet från modell 2. Genom att endast ändra 

tidsomfattningen, isoleras faktorn.  

 

Figur 25: Känslighetsanalys för energianvändning badrumsrenovering 

 

Energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp vid badrumsrenovering har ett linjärt 

samband med antal veckor. Det innebär att utifrån basscenariot varierar energianvändning med ± 

273 kWh och koldioxidekvivalenta utsläpp med ± 67 kg. Det motsvarar värden som är cirka 12 

procent av basscenariot. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

E
n

e
e
g

ia
n

vä
n

d
n

in
g

 [
k

W
h

]

Badrumsrenovering



34 
 

 

Figur 26: Känslighetsanalys för koldioxidekvivalenta utsläpp badrumsrenovering 

 

Badrumsrenoveringens tidsomfattning har alltså en märkbar effekt på miljöpåverkan trots att 

arbetet har antagits till att vara helt manuellt. Det är endast variationen i antalet arbetsresor som 

skapar intervallet som syns i figur 25 och 26, vilket inte är förvånande då transporter i tidigare 

resultat har visats vara av relativt stor betydelse.  

Tidsmässigt utdragna badrumsrenoveringar orsakar alltså inte bara eventuellt högre monetära 

kostnader och social belastning men också högre miljöpåverkan. Den relativt stora tidsåtgången 

skulle kunna anses vara positiv i bemärkelsen att den skapar möjligheter till många arbetstillfällen. 

Det är därför möjligt att argumentera för att relining orsakar en förlust av arbetstillfällen i och 

med att metoden både ger möjlighet att undvika badrumsrenoveringar och tar också kortare tid 

att utföra än ett stambyte. Dock har effektiviseringar ur ett historiskt perspektiv alltid, på längre 

sikt, gett upphov till ekonomisk utveckling. Förglömmas bör heller inte de ökade valmöjligheter 

och flexibilitet som relining medför. 

Av de fördelar som relining medför är kanske miljövinsten den allra viktigaste även om dess 

totala inverkan inte bör överskattas. Då ett stambyte utförs 15 år efter en badrumsrenovering 

med gjutjärn som rörmaterial ges en besparing av 456 kg koldioxid jämfört med relining. Det 

motsvarar cirka en tiondel av antalet kilogram koldioxidutsläpp per capita per år i Sverige (IEA, 

2012).   
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5. Slutsatser 

Huvudresultat från modell 1 visar att stambytet orsakar 85 procent och 61 procent högre 

energianvändning för stambyte av gjutjärnsrör respektive PVC-rör. Motsvarande resultat för 

koldioxidekvivalenta utsläpp är 192 respektive 142 procent. Slutsatsen blir därmed att relining är 

en mer miljövänlig metod, baserat på dessa resultat och gjorda antaganden. Bryts resultatet ned i 

delsystemets tre delar, visar det sig att utförandeprocessen har mycket liten betydelse. Det beror 

på att maskinerna används under en kort effektiv tid, sett till projektets totala tidsåtgång samt att 

elanvändning i norden orsakar relativt små utsläpp. Delsystemet transporter har för stambyte en 

större relativ betydelse jämfört med relining. En slutsats är att transport av avfall är av betydande 

storlek och är direkt kopplat till den stora mängd material som förbrukas för att komma åt rören 

vid ett stambyte.  

Resultaten visar genomgående att materialframställning är den största bidragande faktorn till 

samtliga miljöaspekter för både relining och stambyte. Relining förbrukar förvisso en liten mängd 

material men materialets tillverkningsprocess är mycket energikrävande och ger därför upphov till 

stora utsläpp. För stambyte är orsaken omvänd. Energianvändning och utsläpp i framställningen 

per kg material är relativt låg, men ett arbete producerar mycket stora mängder avfall, vilket 

resulterar i stor miljöpåverkan. Det leder till slutsatsen att eventuell besparing av material eller 

effektivare tillverkningsprocesser har betydande inverkan på resultaten. 

Det viktigaste resultatet i modell 2 är att en badrumsrenovering orsakar en stor belastning om ett 

stambyte sker tätt inpå redan utförd renovering. Med utgångspunkt i att ett badrum används 

under hela dess livslängd, visar resultatet på ett tydligt positivt samband mellan förlorad teknisk 

livslängd och total miljöpåverkan. I en situation där ett badrums fulla livslängd går förlorad blir 

stambytets energianvändning och koldioxidekvivalenta utsläpp cirka 3 respektive 2,7 gånger 

högre jämfört med ett fall där livslängden blir fullt utnyttjad, baserat på gjutjärnsrör. 

Badrumsrenoveringen har som enskild händelse potentiellt större påverkan än stambytet vilket 

främst beror på materialens miljöpåverkande framställningsprocesser. Resultatet demonstrerar 

vikten av gedigen underhållsplanering.  

Resultatet från känslighetsanalysen visar att även badrumsrenoveringens tidsåtgång är av 

betydelse. Det innebär att om det ej är möjligt att använda ett fordon med lägre utsläpp, är det 

fördelaktigt att minska total reslängd om så är möjligt.  

Utförd känslighetsanalys på mängd betong och reliningmaterial samt data för 

materialframställning visar att resultaten i basscenariot går att variera kraftigt och att effekten blir 

framförallt tydlig vid jämförelsen mellan låga och höga scenarier. Eftersom ett fåtal 

nyckelfaktorer påverkar resultatet i stor utsträckning bör försiktighet iakttas när jämförelser 

mellan miljöpåverkan skall göras. Inga direkta slutsatser bör dras utifrån absoluta belopp för 

någon av metoderna, eftersom omfattningen varierar med badrummets storlek, konstruktion och 

utförande företag. Resultaten är trots osäkerhetsintervallen intressanta ur ett jämförelse-

perspektiv. 
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6. Förslag på kommande arbeten 

Valet mellan relining och stambyte är inte enkelt, utan kräver att en mängd viktiga faktorer 

beaktas. Dessa är främst direkt kostnad, värdeökning av fastighet, försäkringsfrågor, 

besiktningsfrågor, livslängdsfrågor samt miljöfrågor. Detta projekt har kvantifierat och jämfört 

relining och stambyte ur ett miljöperspektiv baserat på ett fiktivt badrum och en rad 

verklighetsförankrade antaganden. Rapporten kan därmed betraktas som en del i ett större arbete, 

nämligen att ta fram ett underlag för hur fastighetsägare kan förhålla sig till, och välja mellan de 

två metoderna. 

Det framgår i rapporten att materialframställning har stor betydelse för resultatet. Framtida 

arbeten skulle kunna variera badrummets ingående komponenter för att åstadkomma en mer 

omfattande analys. Framförallt icke-kaklade badrum med fler komponenter utgör intressanta 

variationer. Ett separat arbete som utför en mer specifik livscykelanalys på de material som 

används av svenska stambytes- och reliningföretag, skulle kunna ge högre precision i resultaten. 

Det skulle även vara intressant att genomföra fallstudier på specifika projekt för att se i vilken 

utsträckning som empiriska resultat överensstämmer med denna, eller vidare rapporters resultat. 

I ett större perspektiv saknas marknadsanalyser för relining, både med avseende på efterfrågan 

och utifrån vad som är tekniskt möjligt. Sådana analyser kan fungera som underlag för att beräkna 

samhällets totala besparingspotential. Relining är dock fortfarande en relativt okänd metod och 

det vore därför av intresse att ta fram marknadsföringsstrategier för företagen. En av 

utmaningarna för relining är att bemöta skepticism gällande metodens livslängd som har att göra 

med att metoden är relativt ny och att det finns få utförda arbeten som är äldre än 15 år. Ett antal 

företag har utfört hållbarhetsstudier genom simulationer för deras reliningmetoder vilka har gett 

lovande resultat, men det saknas fortfarande forskning på relining i rörens kemiska miljö. Därav 

är det av intresse att undersöka fastighetsägarnas åsikter samt vilka faktorer som styr beslut vid 

renovering. 

Därtill saknas bra underlag för hur försäkringsbolag bör förhålla sig till relining, vilket kan vara 

föremål för vidare studier. Detta beror delvis på svårigheterna för besiktningsmän att uttala sig 

om skicket på relinade rör. Problematiken ligger bland annat i begränsad kunskap om relining 

gällande faktiska livslängder, metoder och material. Det har dock naturliga skäl då marknaden är 

präglad av företagsspecifika och patenterade metoder som av naturliga skäl inte kan avslöjas i sin 

helhet.  
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Bilaga 1 

I bilaga 1 redovisas framtaget badrum som används vid beräkning av materialåtgång för kakel, 

klinker och fästmassa.  

 

 

 

 

 

 

Area badrum [m2] Utan fönster & 
dörr 

Exklusive fog 

Väggar 18,86 16,62 14,96 

Golv 4 4 3,6 
 

Bilaga 2 

I bilaga 2 presenteras beräkning av motoreffekt och koldioxidutsläpp för spolaggregat. Då det 

inte finns information gällande utsläpp för motorn eller då någon tillfrågad expert ej har kunnat 

svara på ungefärlig genomsnittlig effekt för spolaggregaten har dessa data behövts tas fram ur 

beräkningar och antaganden. 

För spolning av grenrör används flödet cirka 20 liter per minut och för stamrör cirka 60 liter per 

minut (Grans, 2014). För att klara detta har AquaTeq Jetter 100/200 med 93 liter per minut i 

maximalt flöde valts som spolaggregat med tillhörande motor Kubota V2403M-T.  

 

Motorn har en maximal effekt på 44 kW vid 2700 rpm. Ett direkt linjärt samband antas mellan 

varvtal och flöde, det vill säga vid 50 procent varvtal erhålles 50 procent flöde. Ett linjärt 

samband antas även mellan motorns varvtal och effekt, eftersom motorns effektkurva visar på ett 

nästintill linjärt samband. 

Det genomsnittliga flödet beräknas med antagandet att ett grenrör kräver lika lång spoltid per 

meter som ett stamrör. Grenrörens längd är 4 meter och stamrören 2,5 meter. 

 

Genomsnittligt flöde: 

4 ∙ 20 + 2,5 ∙ 60

6,5
= 35,4 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 

Genomsnittligt varvtal:  

2700 ∙ (
35,4

93
) = 1028 𝑟𝑝𝑚 

 

 

Dimensioner badrum  

Vägg långsida [m] 2,5 

Vägg kortsida [m] 1,6 

Takhöjd [m] 2,3 

Dörr [m2] 1,6 

Fönster [m2] 0,64 



 
 

 

Genomsnittlig effekt: 

44 ∙ (
1028

2700
) = 16,74 𝑘𝑊 

Motorn som används, Tier 4/Stage IIIA, är miljöklassad vilket innebär den högsta respektive näst 

högsta utsläppsklassningen för små motorer. Små motorer har dock lägre krav på 

utsläppseffektivitet jämfört med större motorer. Därför antas att motorn har lägre 

bensinförbrukning jämfört med den bil som antagits som transportmedel för företagen. Däremot 

har den högre utsläpp. I beräkningarna kommer det därför att antas att denna motor har samma 

utsläpp som den antagna arbetsbilen, 168g/km. 

Bilens utsläpp anges emellertid som g/km. Därför görs ytterligare ett antagande att bilens utsläpp 

har beräknats utifrån en genomsnittlig hastighet på 70 km/h och att det motsvarar cirka 1/3 av 

maximalt varvtal. Kubota-motorns genomsnittliga varvtal är också cirka 1/3 av det maximala och 

antas därför teoretiskt framföras i samma hastighet.  

Vidare drivs motorn på detta varvtal i 15 minuter vilket då motsvarar en sträcka:  

70 ∙ 0,25 = 17,5 𝑘𝑚 

Det ger utsläppet: 

17,5 ∙ 0,168 = 2,94 𝑘𝑔 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 

 

 

 

 


