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Sammanfattning 

På uppdrag från Incoord AB har en undersökning gällande energianvändningen i olika poster av en 

byggnads liv genomförts. Enligt dagens standarder delas dessa energiposter upp i 17 olika 

underkategorier som kategoriseras till tre övergripande grupper: inbyggd energi, driftenergi och 

slutskede.  

Rapporten behandlar metodiken för LCA-analys samt granskning av befintliga studier inom ämnet. 

Detta har gjorts för att undersöka de olika energiposternas del av den totala energianvändningen 

under en byggnads livslängd. Vidare i rapporten undersöks flertalet studier med olika byggnader och 

byggnadsår. Ur dessa ses tydligt att den inbyggda energin står för en ökande del av den totala 

energianvändningen hos moderna byggnader i förhållande till äldre. Av den inbyggda energin är det 

produktskedet som står för den största delen medan transporter och byggproduktion står för knappt 

fyra procent av den totala energianvändningen. Energianvändningen i produktskedet beror till 

största del av materialvalen i byggnaderna och totalt står den inbyggda energin för cirka tjugo 

procent av energianvändningen under en byggnads livslängd.  

Beräkningsmodeller för att bestämma en byggnads olika energiposter har tagits fram och erhållna 

värden presenteras. Utifrån dessa har en komplett beräkningsmodell för LCA-analys av byggnader 

framtagits. Denna modell är tänkt att på ett enkelt och användarvänligt sätt göra en övergripande 

LCA-analys av en byggnad. 
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Abstract 

On behalf of Incoord AB, a survey regarding energy use in the different stages during a building’s 

lifecycle has been made. According to today's standards, these stages are divided into 17 different 

categories that are simplified into three broader categories: embodied energy, operational energy 

and end of life.  

This report covers already existing studies in the subject and the methodology of LCA-analysis. The 

aim of this report is to examine the different parts of the total energy usage in the different stages of 

a building’s lifecycle. The several studies analysed in this report cover different types of buildings, 

which are built in different years. These studies clearly show that the embodied energy in modern 

buildings accounts for an increasing share of the total energy use, than in older buildings. The part 

that accounts for the largest proportion of the embodied energy is the production phase, while 

transport and erection of the building represents barely four percent of the total energy use. The 

production phase depends mostly of material choice in the building. In average, the total embodied 

energy accounts for about twenty percent of a buildings lifetime energy usage. 

In this report, calculation models have been developed to calculate the different energy posts in a 

buildings lifecycle. The data from these calculations provides the foundation for a complete LCA-

analysis model, customized for buildings. This model is designed in a simple and user-friendly way, 

providing a comprehensive basis for calculation of a buildings total energy use. 
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Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom hållbar energiteknik. Kandidatexamensarbetets 
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1. Inledning 

Följande avsnitt tar upp bakgrund och syfte med rapporten. Tillvägagångssätt, avgränsningar samt 

mål som ska uppfyllas beskrivs även i denna del. 

1.1 Bakgrund 

Rådande klimatsituation är en av de större utmaningar som mänskligheten ställts inför. Ständiga 

diskussioner och debatter gällande den ökade medeltemperaturen pågår (1). Det är många 

bakomliggande faktorer till utmaningen att minska miljöförstöringen av vår jord och därmed 

möjliggöra fortsatt vistelse. Den största utmaningen är att minska växthusgaserna, som bland annat 

är kopplat till människans energianvändande. Av Sveriges energianvändning år 2014 står enbart 

hushållselektricitet för 22.3 procent (2). Med andra ord står hela byggsektorn för en mer betydande 

del av Sveriges totala energianvändning. I denna rapport kommer byggnader tas i beaktning och 

analyseras. För att se till helheten görs en livscykelanalys av byggnaders energianvändning. 

Tidigare har fokus legat på att minska den tillförda energin, vilken i denna rapport benämns som 

driftenergi. I takt med att byggnader blivit mer energieffektiva, alltså minskat driftenergin, har den 

inbyggda energin börjat spela en större roll.  Därför är det viktigt att se möjligheterna i att förbättra 

den inbyggda energin och på så sätt uppnå målet att minska totala energianvändningen i 

byggsektorn och då även den totala energianvändningen i Sverige. 

Idag klassificeras byggnader endast utifrån mängd tillförd energi när byggnaden står klar tills att den 

rivs (3). Med andra ord har ingen hänsyn tagits till den energi som har används vid byggprocesser, 

transporter etc. För att kunna minska den totala energianvändningen sett över hela livscykeln måste 

alla delar tas med. Detta behandlas i rapporten med en livscykelanalys.  

1.2 Syfte 

På uppdrag från Incoord AB görs denna rapport för att undersöka betydelsen av den inbyggda 

energin i förhållande till den totala energianvändningen sett till en byggnads livslängd. En enkel 

modell för beräkning av en byggnads energianvändning under dess livslängd kommer att tas fram.  

1.3  Målformulering 

Målet med denna rapport är att undersöka en byggnads totala energianvändning under hela 

livslängden.  I detta ingår att avgöra hur stor del av den totala energianvändningen som är driftenergi 

respektive inbyggd energi. Rapporten har även som mål att undersöka om det finns ett samband 

mellan mängd energi som är inbyggd respektive som används för drift. En enkel modell för beräkning 

av den totala energianvändningen kommer att tas fram. Följande mål konkretiseras ner till mindre 

delmål som ska besvaras. 

 Vad är en LCA-analys? Hur används den på byggnader?  

 Vad menas med total-, inbyggd- och driftenergi samt hur bestäms de generellt? 

 Jämföra olika byggnaders energianvändning. 

 Vad har material, transport och byggprocesser för inverkan på energianvändningen? 

 Ta fram en enkel modell för beräkning av total energianvändning under en byggnads 

livslängd. 
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1.4 Metodbeskrivning 

Det kommer att utföras en litteraturstudie för att skapa underlag och förståelse för vad som finns 

idag rörande detta område och hur framtiden kan komma att se ut. I litteraturstudien studeras olika 

fallstudier. Dessa bedöms sedan utifrån användbarhet och relevans med hänsyn till rapportens syfte. 

Fallstudierna sammanställs och står till grund för bedömning av genomsnittlig energianvändning hos 

byggnader. Utifrån sammanställningen utformas en enkel modell.  Vidare resulterar detta i slutsatser 

som sedan diskuteras. Eventuella förslag på åtgärder och fortsatt arbete kommer att ges.  

Arbetet med rapporten kommer att följa en projektplan, se bilaga 1 under ”Bilagor”. 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas genom att endast byggnader som står i klimat liknande Sveriges kommer att 

undersökas. Befintliga fallstudier och data kommer att användas och refereras till. Framförallt 

kommer bostadshus att utvärderas. 
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2. Litteraturstudie 

I följande avsnitt kommer bakgrund till rapporten samt befintliga studier och modeller att studeras. 

Dessa ligger till grund för modell, resultat- och diskussionsdelen. 

2.1. LCA- Livscykelanalys 

LCA står för Life Cycle Assessment och betyder livscykelanalys. LCA är en utav många olika metoder 

som används för att bedöma eller undersöka en produkts miljöpåverkan. Syftet med LCA är att få en 

uppfattning om de resursflöden som finns och hur dessa flöden påverkar miljön. Fokuseringen på 

resursflöden är framförallt det som skiljer LCA från andra bedömningsmetoder som oftast endast 

tittar på slutproduktens direkta miljöpåverkan. Vidare är livscykelanalyser mer generella än andra 

former av bedömningsmetoder. Detta eftersom de är kvantitativa bedömningsmetoder till skillnad 

från många andra som är kvalitativa (4).  

Begreppet livscykelanalys grundas i en undersökning av olika förpackningar och avfallssystem som 

Coca-Cola Company gjorde i slutet av 60-talet. Detta kom att bli den första kända livscykelanalysen. 

Bedömningsmetoden LCA spreds vidare till metallindustrin i och med introduktionen av 

aluminiumburkarna som var en efterföljande effekt av den analys Coca-Cola genomförde. Från 

metallindustrin spred sig analysmodellen vidare till övriga industriprocesser och i mitten av 80-talet 

var den vanligt förekommande. Varierande resultat från analyser startade en 

standardiseringsprocess inom ISO (internationella standardiseringsorganisationen) och den första 

standarden kom ut 1997. Efter denna har en mängd olika standarder inom området LCA publicerats 

då LCA nu används inom de flesta branscher. Mer om historian bakom LCA finns att läsa i boken 

”LCA-How it came about” skriven av Hunt och Franklin 1996 (5). 

LCA-analyserna som görs idag klassificeras efter två olika delmodeller, bokförings-LCA och 

förändrings-LCA. Förändrings-LCA används för att se hur miljön påverkas av en förändring på 

exempelvis en del av en produkt eller tjänst. Därav svarar den på frågor om vad konsekvenserna blir 

vid en förändring av en produkt. Bokförings-LCA används för att undersöka hur stor miljöpåverkan en 

produkt och alla dess resursflöden har. För att göra lyckade bedömningar av resursflödena vid någon 

av dessa LCA-modeller används ofta medelvärdesdata som exempelvis genomsnittlig miljöpåverkan 

vid användning av elektricitet eller ett visst material (4).  

Inom LCA finns det två grundläggande begrepp som är väsentliga för en korrekt bedömning. Dessa är 

systemgräns och funktionell enhet (4). Med en systemgräns avses hur studien har avgränsats. Ett 

exempel kan vara ”ska transporter av byggarbetare till och från jobbet räknas in?”. I rapporten 

kommer dessa systemgränser att antas enligt Figur 1, se avsnitt ”2.1.1 Europeisk standard för 

miljöbedömningar av byggnader”. Med funktionell enhet menas den enhet som undersöks i analysen 

exempelvis pengar, utsläpp etc. I rapporten kommer funktionella enheten att vara använd energi per 

kvadratmeter som har enheten kWh/m2.     

När en byggnads totala miljöpåverkan ska analyseras utförs enligt ovan en bokförings-LCA. Detta är 

en metodik som bedömer användningen av resurser och miljöpåverkan som en produkt eller tjänst 

står för under dess hela livscykel, vilket ofta benämns som ”från vaggan till graven”. I denna studie 

kommer en mer specificerad analys i form av bokförings-LCA att göras (4). 
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2.1.1. Europeisk standard för miljöbedömningar av byggnader 

Sedan 1990-talet har en mängd olika miljöbedömningsmetoder för byggnader utvecklats. I 

litteraturen återfinns flertalet exempel på olika publicerade fallstudier där LCA analys använts (6). 

Dessa studier har dock kunnat skiljas åt då beräkningsgången inte varit utförd på samma sätt, 

exempelvis har olika systemgränser använts. Detta medför att resultaten från fallstudierna blivit 

svåra att jämföra.  

I början av 2000-talet inleddes därför ett standardiseringsarbete av ISO (internationella 

standardiseringsorganisationen) i samarbete med CEN (Europeiska kommittén för normalisering), för 

att finna ett gemensamt och enhetligt sätt att utföra dessa LCA-beräkningar. Denna standard 

benämns EN 15978 (7) och är specifik för miljöbedömning av byggnader. Unikt för denna standard är 

att systemgränserna är uppdelade i olika moduler (A, B, C och D). Dessa moduler har olika 

undermoduler där A1-A5 motsvarar byggprocessen, B1-B7 driftskedet samt C1-C4 och D står för 

slutskedet av en byggnad. Undermodulerna representerar mer specifika energiposter, se Figur 1.  
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Figur 1. Livscykelinformation för byggnad. Systemgränser i form av moduler vid LCA av byggnader enligt EN 15978 (5). 

Svensk översättning har gjorts och originalfigur hämtad från (5) har reviderats av rapportförfattarna. 

2.2. Energiindelning av byggnader 

När tidigare livscykelanalyser genomfördes delades byggsektorns energianvändning i tre grupper: 

inbyggd energi, tillförd energi samt demolerings- och återvinningsenergi. I Figur 1 ges en överblick 

hur energianvändningen enligt ny standard (7) är indelad för byggnader. 

Beroende på var systemgränserna dras kommer förhållandet mellan de olika energiindelningarna och 

den totala energianvändningen att variera. Det finns rekommendationer och ramverk från IEA 

Annex57 för hur systemgränsen ska dras (8). Däremot kan det variera beroende på vad syftet med 

studien är. Vidare finns det två tydliga rekommendationer som indelningen borde ske utifrån. Dessa 

är ”från vagga till överlämning”, det vill säga byggprocessen A1-A5, och ”från vagga till grav” som 

motsvarar hela livscykeln A1-C4 (8). Denna rapport har som syfte att jämföra byggprocessens del av 

den totala energianvändningen under hela livslängden.  
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2.2.1. Inbyggd energi 

Den energi som används från det att råmaterial tas fram tills det att byggnaden står klar för 

användning kallas inbyggd energi. Med andra ord är det energi som ”byggs” in i byggnaden. Det är 

även i vissa fall inkluderat den energin som krävs för att underhålla byggnaden i form av renoveringar 

och reparationer. Denna rapport är anpassad efter den standard som är angiven enligt EN 15978 (7). 

Enligt denna standard är A1-A5 den inbyggda energin, se Figur 1.  

Vad som är inräknat i de olika modulerna för inbyggd energi beskrivs nedan. Rapportens fokus är den 

inbyggda energin, således behandlas resterande moduler endast övergripande.   

Produktskede, Modul A1-A3 

Enligt EN 15978 inkluderas följande delar i produktskedet: produkttillverkningens utvinning och 

bearbetning av råmaterial och återvunnet material, materialtransporter till tillverkare för vidare 

produktion samt produktionen av byggnadsprodukterna. I de flesta fall beräknas A1, A2 och A3 

tillsammans som produktskede. Detta förhållningssätt är godkänt enligt EN 15978 och det finns 

gemensam data för ovannämnda i olika LCA-databaser (7).  

Transport till byggplatsen, Modul A4  

Denna del står för all transport av byggdelar och utrustning från producerande fabriker och 

verkstäder till byggplatsen samt transport av maskiner så som grävmaskiner och kranar etc. Vidare 

ska denna modul också enligt EN 15978 innefatta alla förluster och skador av material som är 

relaterat till transport. Däremot innefattas inte transporter av personal till och från byggplatsen (7).  

Byggproduktion, Modul A5 

I modul A5 ingår de aktiviteter som är direkt relaterade till själva byggproduktionen. Enligt den 

Europeiska standarden EN 15978 innefattar detta: byggproduktion från material till byggnad, 

markarbeten, avfall och materialsvinn på byggplatsen, städning och transport av materialsvinn och 

avfall, tillfälliga produktionsanläggningar samt lagring av material. Även ventilation samt 

användningen av vatten och elektricitet under byggproduktionen innefattas i modul A5 (7).  

2.2.2. Driftenergi 

Driftenergi är den energi som används från driftsättning till demolering av byggnaden. Det kan vara 

energi i form av elektricitet, värme eller drift av klimatanläggning samt varmvatten. I Figur 1 

motsvaras driftenergin av B1-B7. Notera att hushållselektricitet B6 alltid ingår i denna del om inte 

annat nämns i rapporten (9). Detta strider emot de svenska BBR-kraven (10) som inte räknar med 

hushållselektricitet B6 som driftenergi. Sveby har tagit fram generaliserad data på hushållselektricitet 

för villor och flerbostadshus som är bestämd till 30 kWh/m2 per år (11) samt 50 kWh/m2 per år för 

kontorsbyggnader (12).  

2.2.3. Demolerings- och återvinningsenergi 

Energin som räknas till demolering och återvinning är modulerna C och D. C1-C4 är byggnadens 

slutskede och däribland återfinns rivning, transport av materialet, avfallshantering och slutligen 

sluthantering. Återvinningen av byggnaden representeras av modul D.  
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2.3. Indelning av byggnader 

Att dela in byggnader i olika kategorier är ingen självklarhet. Var gränsen ska dras för att en byggnad 

ska anses tillhöra en viss byggnadstyp är ofta väldigt otydligt eftersom byggnader både kan se olika ut 

och användas till olika ändamål. För att underlätta vid fortsatta undersökningar i denna rapport 

gjordes emellertid en förenklad indelning av olika byggnadstyper. De byggnadstyper som 

fortsättningsvis gäller i rapporten benämns: villor, flerbostadshus och kontorsbyggnader. Med villa 

menas ett friliggande bostadshus innehållande en eller två bostäder. Ett flerbostadshus syftar på en 

byggnad innehållande flera än två bostäder under samma tak. Kontorsbyggnad är de byggnader som 

inte har någon form av bostadslogi. Utöver dessa skapas ytterligare två underkategorier för 

byggnadstyperna villa och flerbostadshus. Dessa benämns ”lågenergibyggnader” och ”vanliga 

byggnader”.     

2.3.1. Lågenergibyggnader  

Av de olika hustyperna som förklaras i ”2.3 Indelning av byggnader” delas villor och flerbostadshus in 

i två underkategorier lågenergibyggnader och vanliga byggnader. Begreppet lågenergibyggnad, har 

än så länge ingen fast definition i Sverige. Detta då definitionen omfattas av byggnad, värmesystem, 

ventilation, varmvatten, hushållsapparater och installationer för att ge ett minskat energibehov (10). 

Enligt SGBC (13) kategoriseras byggnader som lågenergibyggnader ifall de som är uppvärmda med 

elektricitet ligger under 0,9 av BBR (10) och de som är uppvärmda med annat än el är 0,75 av BBR 

(10) . Gränserna från BBR varierar med avseende på geografisk plats, användningsområde och 

utseende. En förenklande indelning gjordes i denna rapport med hjälp av regler från BBR avsnitt 9 

”energihushållning” (14). Dessa regler ger riktlinjer för vad en byggnads totala driftenergi bör vara 

exklusive hushållselektricitet. Riktlinjerna varierar beroende på klimatzoner, byggnadstyp och 

uppvärmningsmetoder. Om en byggnad har lägre energianvändning än gränserna från SGCB (13) 

exklusive hushållselektricitet benämns den fortsättningsvis som en lågenergibyggnad. Nedan följer 

en sammanfattande tabell innehållande gränser för lågenergibyggnader enligt (10). 

Tabell 1. Gränser för lågenergibyggnad presenterade i kWh/m2∙ år för olika byggnadstyper, uppvärmningsmetoder och 
klimatzoner. Hämtad ur (10) reviderad av rapportförfattarna. 

Klimatzon Energianvändning exklusive 

hushållsel. Uppvärmd med el.  

[kWh/m2∙år] 

Energianvändning exklusive 

hushållsel. Uppvärmd med annat 

än el. [kWh/m2∙år] 

Villa Flerbostadshus Villa Flerbostadshus 

Zon 1 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands 

län. 

95 85 130 115 

Zon 2  
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län. 

75 65 110 100 

Zon 3 
Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt 

Västra Götalands län utom kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

55 50 90 80 

Zon 4 

Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län 

samt i Västra Götalands län kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

50 45 80 75 
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2.3.2. ”Vanliga” byggnader 

Med vanliga byggnader menas de byggnader som ligger över gränserna från SGBC för den 

genomsnittliga energianvändningen exklusive hushållselektricitet, vilket presenterades i Tabell 1. 

2.4.  Fallstudier 

Följande avsnitt behandlar redan befintliga fallstudier som är gjorda på olika typer av byggnader från 

olika länder. Dessa kommer att ligga till grund för vidare analys av den inbyggda energins påverkan 

och förhållande till den totala energianvändningen för en byggnad.  

2.4.1. Fallstudie 1 

Den första fallstudien (15), av Catarina Thormark från 2002, är främst grundad på byggnader i Sverige 

men innehåller även en jämförelse med andra studier som behandlar byggnader från Danmark och 

Norge. Eftersom både Danmark och Norge i princip har samma förhållande när det kommer till 

levnadsstandard samt klimat tas dessa studier med. Även det faktum att studierna har genomförts på 

liknande sätt gör att datan är relevanta att använda i denna rapport. Resultaten från den danska 

studien var ursprungligen baserade på en byggnads livslängd på 80 år men har anpassats och 

kalkylerats om till 50 år. I den norska studien har råmaterial lagts till enligt bakgrundsdata (15).  

Thormarks studie påvisar att den inbyggda energin står för en stor del av den totala 

energianvändningen av byggnader och framför allt i nyare lågenergibyggnader. Mängden inbyggd 

energi är relativt densamma i byggnaderna som har jämförts bortsett från lågenergibyggnader där 

den är lite högre. Detta på grund av att mer energikrävande material har använts för att minska 

behovet av tillförd energi. Resultat från fallstudien har sammanställts i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanställning av inbyggd energi, tillförd energi samt totala energianvändningen. Beräknad livslängd är 50 år. 
Enhet är kWh/m2. Tabell tagen från (15), reviderad av rapportförfattarna. 

Process Energianvändning 

[kWh/m2∙50år] 

Procent av totala 

energianvändningen  

Byggprocessen A1-A5  1954 46.2 

   Material till ny byggnad 1535 36.3 

   Spill 131 3.1 

   Transport till byggplatsen 44 1 

   Underhåll 231 5.5 

   Transport av rivningsmaterial 12 0.3 

Driftenergi B1-B7 2279 53.8 

   Värme  245 5.8 

   Varmvatten 645 15.2 

   Hushållselektricitet 1140 26.9 

   Elektricitet pumpar, fläktar etc. 249 5.9 

Total energianvändning  4233 100 
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Tabell 2 visar att den inbyggda energin, i nyare lågenergibyggnader, står för 40 procent av den totala 

energianvändningen under en byggnads antagna livslängd, som har satts till 50 år. I Figur 2 visas 

andel av den totala inbyggda energin som byggnadens olika delar motsvarar.  

 

Figur 2. Byggprocessernas totala energianvändning under hela livslängden. Inbyggda energin är uppdelad i byggnadens 

olika delar under dess totala livslängd som satts till 50 år och mäts i kWh/m2.  Figur tagen från (15), reviderad av 

rapportförfattarna. 

Studien har också undersökt hur mycket det går att minska energianvändningen genom att använda 

återvunnet material i byggnadens olika delar. Detta visas i förhållande till att endast använda nytt 

material i Figur 3. Energi för renovering och underhåll har negligerats i Figur 3 jämfört med Figur 2. 

 

Figur 3. Byggprocessernas totala energianvändning under byggandet. Inbyggd energi för byggnadens olika delar vid olika 

typer av material (nytt och återvunnet) under dess livslängd som satts till 50 år och mäts i kWh/m2. Figur tagen från (15), 

reviderad av rapportförfattarna. 

Figur 3 visar att med återvunnet material minskas den inbyggda energin med 37-42 procent. Detta 

motsvarar 15 procent av den totala energianvändningen under en byggnads hela livslängd.  

Energiåtervinningsgraden som använts i studien är 95 procent (15). 
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2.4.2. Fallstudie 2 

Satoris och Hestnes studie (16), från 2006, är en sammanställning av 60 olika studier innefattande 

livscykelanalyser för både bostäder och kontorsbyggnader i nio olika länder. Studierna som 

presenteras skiljer sig åt gällande byggnadstyp, geografiskt klimat, antaget inomhusklimat samt olika 

typer av datainsamling (uppmätt eller beräknad). För att jämföra dessa studier har författarna 

utvärderat den relativa viktningen mellan inbyggd och tillförd energi i varje enskild studie och sedan 

normaliserat all data med avseende på yta och energianvändning till kWh/m2∙år. De olika 

fallstudierna och deras energidata presenteras nedan i Tabell 3 och Figur 4. 

Tabell 3. Sammanställning av de olika fallstudierna. Tabell tagen från (16), reviderad av rapportförfattarna. 
A Bostad, en- och tvåbostäder; Bostad fl, flerbostadshus; Kontor, kontorsbyggnader. 

Byggnadsnummer Land Typ av 

byggnad(er) A 

Golvyta 

 [m2] 

Livstid 

[år] 

Energianvändning 

medel [kWh/m2∙år] 

1-2 Sverige Bostad fl 700-1520 50 184 

3-5 Sverige Bostad 129-138 50 171 

6-13 Sverige Bostad fl 700-1520 50 168 

14-25 Kanada Kontor  4620 50 439 

28-33 Tyskland Bostad  156 80 153 

50 Sverige Bostad 120 x 20 50 90 

52-56 Norge Bostad 110 50 140 

 

Tabell 3 presenterar de olika fallstudierna och den specifika data för respektive fallstudie. Datan som 

presenteras är: byggnadstyp, golvyta, tänkt livslängd och genomsnittlig energianvändning för 

byggnaden. 

 

Figur 4. Energifördelningen för de undersökta byggnaderna per år. Fallstudierna har normailiserats och  är presenterade 

efter byggnadsnummer. Inbyggd och tillförd energi samt total energianvädning kan utläsas i figuren. Alla fallstudier är 

mätta per år och enheten är kWh/m2. Figur tagen från (16), reviderad av rapportförfattarna. 

Studien påvisar ett linjärt samband mellan driftenergin och totala energin för hela livscykeln, detta 

oavsett det geografiska klimatet där studien genomförts. En annan viktig slutsats som visas i denna 

studie är att det största bidraget till energianvändningen är driftenergi för byggnader. Fallstudien 

visar att driftenergin varierar mellan de olika studierna från 20-220 kWh/m2 för lågenergibyggnader 

och 100-580 kWh/m2 för vanliga byggnader sett till ett års drift.  

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 50 52 53 54 55 56

kWh/m2

Byggnadsnummer

Energifördelningen för de undersökta byggnaderna per år

Inbyggd energi

Driftenergi



10 
 

2.4.3. Fallstudie 3 

En studie (17) sammanställd av K. Adalberth jämför tre olika typer av trävillor i Sverige. Studien är 

publicerad 1996, villorna är byggda mellan 1991 och 1992. Den beräknade livslängden hos alla tre 

bostäderna är 50 år. Driftenergin har beräknats med ett program kallat Enorm (6). Den energi som 

krävs för kylning av bostäderna under sommartid har negligerats. 

Studien visar att driftenergin samt den inbyggda energin är relativt densamma i de tre villorna. 

Vidare visar den också att den inbyggda energin inte står för någon markant del av den totala 

energianvändningen. Resultat från fallstudien har sammanställts i Tabell 4. 

Tabell 4. Energianvändning under livstiden för de tre villorna. Livslängden är satt till 50 år och enhet är kWh/m2. Area och 
volym visas även. Tabell tagen från (17), reviderad av rapportförfattarna. 
B Indelning enligt EN 15978 (7). Se även Figur 1.  
C %, Ungefärlig procent av totala energianvändningen; (-) andelen har försummats. 

Process Hus 1 

[kWh/m2∙50år] 

%  C Hus 2 

[kWh/m2∙50år] 

% C Hus 3 

[kWh/m2∙50år] 

% C 

Byggprocessen A1-A5 B 1020 12 980 11 810 11 

   Framställning 900 11 870 10 730 10 

   Transport till byggplatsen 40 - 40 - 30 - 

   Uppresning av byggnad 80 1 70 1 50 1 

Driftenergi B1-B7 B 7500 88 7780 89 6730 89 

   Bosättningsenergi 7100 83 7400 85 6400 85 

   Renovering: framställning 390 5 370 4 330 4 

   Renovering: transport 10 - 10 - 10 - 

Slutskede C1-C4 B 40 - 30 - 30 - 

   Rivning 10 - 10 - 10 - 

   Transport 30 - 20 - 20 - 

Total energianvändning 8560 100 8790 100 7570 100 

Area, golvyta (m2) 130  129  138  

Volym (m3) 347  310  315  
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Tabell 4 visar att den inbyggda energin står för cirka 11 procent av den totala energianvändningen i 

alla tre villorna under deras beräknade livslängd. Figur 5 visar hur den inbyggda energin är uppdelad i 

villornas olika material och deras procentuella andel av den totala inbyggda energin. 

   

 

Figur 5. Den del energi som framställningen (del av den inbyggda energin, se Tabell 3) av de olika materialen står för hos 

villorna. Framställningsenergin för hus 1 är 900 kWh/m2, hus 2 är 870 kWh/m2 och för hus 3 är 730 kWh/m2. Figur tagen 

från (17), reviderad av rapportförfattarna. 

Nedan i Figur 6 ges kvantiteten för materialet i varje villa samt deras totalvikt. 

  

 

Figur 6. Kvantitet av materialen för respektive villa. Enhet för materialet är ton/m2. Totalvikten för hus 1 är 69 ton, 

hus 2 är 80ton och för hus 3 är 65 ton.  Figur tagen från (17), reviderad av rapportförfattarna. 
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2.4.4. Fallstudie 4 

Den Blå jungfrun är ett kvarter moderna lågenergibyggnader byggda 2010 i Hökarängen, en förort i 

södra Stockholm. Dessa byggnader utvärderas i en studie (3) av Liljeström med flera år 2015. 

Byggnadernas livslängd är satt till 50 år. Studien avser att ta fram ett konkret och detaljerat exempel 

på hur energianvändningen och klimatpåverkan ser ut under byggprocessen. Beräkningarna i denna 

studie är gjorda utifrån aktuell praxis och standard, EN 15978 (7) och EN 15804 (18). Studiens fokus 

ligger på totala klimatpåverkan hos byggnader mätt i kg C02-ekv./m2. Då klimatpåverkan i stor del 

korresponderar mot mängden använd energi kan slutsatser dras gällande hur stor klimatpåverkan de 

olika delarna av byggprocessen står för. Den procentuella fördelningen av klimatpåverkan hos de 

olika delarna visas i Figur 7.  

 

Figur 7. Fördelning av de olika byggdelarnas klimatpåverkan. Deras bidrag till den totala klimatpåverkan anges i procent. 

Endast de största posterna nämns. Figur tagen från (3), reviderad av rapportförfattarna. 

Figur 8 visar byggnadernas olika material och resursers bidrag till den totala klimatpåverkan mätt i kg 

C02-ekv./m2. Den största delen av den totala klimatpåverkan står betong för. 

 

Figur 8. Fördelning av materialens klimatpåverkan. Byggnadernas bidrag från material och resurser till den totala 

klimatpåverkan i procent. Figur tagen från (3), reviderad av rapportförfattarna. 
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Tabell 5 beskriver hur stor del av klimatpåverkan modulerna i den inbyggda energin står för. Ur 

tabellen kan det utläsas att produktskedet (A1-A3) är den post som har störst påverkan. 

Produktskedet står för 84 procent följt av byggproduktion 13 procent och sist transport som står för 

3 procent. 

Tabell 5. Byggprocessernas klimatpåverkan fördelat på modulerna A1-A5. Klimatpåverkan både totalt i enhet kg CO2-ekv. 
och per kvadratmeter i enhet kg CO2-ekv./m2. Tabell tagen från (3), reviderad av rapportförfattarna. 

Modul Klimatpåverkan  

[kg C02-ekv.] 

Klimatpåverkan  

[kg C02-ekv./m2] 

Produktskede A1-A3 3258590 296 

Transport till byggplats A4 126687 12 

Byggproduktion A5 478416 43 

Totalt A1-A5 3863695 351 

 

Energianvändningen och klimatpåverkan har efter beräkningar enligt praxis för byggnaderna 

sammanställts i Tabell 6. Tabell 6 visar att den inbyggda energin står för cirka 16 procent av den 

totala energianvändningen. 

Tabell 6. Resultat för mängd energi som använts samt klimatpåverkan hos de olika modulerna sett till byggnadernas totala 
livslängds som satts till 50 år. För modulindelning se Figur 1. Tabell tagen från (3), reviderad av rapportförfattarna. 
D GWP är ett index som används för att jämföra olika växthusgasers bidrag till växthuseffekten (19).  
(-) Data saknas. 

Indikator Enhet Modul A1- A5 B2, B4 B6 C1-C4 

Produktion 

A1-A3 

Konstruktion 

A4-A5 

GWP D kg C02-ekv./m2 296 55 61 301 23 

Total energianvändning kWh/m2∙50år 1080 - 5830 - 
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2.4.5. Fallstudie 5  

En fallstudie (20) gjord 2006 av Seppo Junnila med flera undersöker byggnader i Finland och USA. Till 

denna rapport blir det aktuellt att använda data från en byggnad i Finland på grund av avgränsningar, 

se avsnitt ”1.5 Avgränsningar”. Likt de flesta andra studierna har en beräknad livslängd satts till 50 år. 

Byggnaden som har utretts är en kontorsbyggnad som byggdes i södra Finland 2003 och har mycket 

golvyta samt stor totalvolym (20). Driftenergin för hela byggnaden har bestämts till 13479 kWh/m2 

under hela livslängden. Detta visas tillsammans med resterande data för byggnaden i Figur 9.  

 

Figur 9. Energifördelningen under hela livslängden. Fördelning av de olika modulernas, se indelning i Figur 1, 

energianvändning samt den totala energianvändningen för byggnaden sett till livslängden som satts till 50 år. Data tagen 

från (20), reviderad av rapportförfattarna. 

Figur 10 visar fördelning av den inbyggda energin i form av hur stor del de olika materialen står för. 

Utifrån figuren kan slutsatser dras gällande vilka energiposter som är störst. 

 

Figur 10. Fördelning av den inbyggda energin mellan materialen. Sammanställning av studien som visar  

materialens del av den inbyggda energin. Data tagen från (20), reviderad av rapportförfattarna. 
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Studien behandlar även klimatpåverkande faktorer så som energi och koldioxid, vilket visas i Figur 11. 

 

Figur 11. Fördelning av materialens klimatpåverkan. Byggnadens material och resursers bidrag till den totala 

klimatpåverkan i procent. Data tagna från (20), reviderad av rapportförfattarna. 

Sammanställningen i Figur 9 visar att den inbyggda energin står för en liten del av den totala 

energianvändningen. Driftenergin står för 87 procent av den totala energianvändningen. Det finns ett 

vagt samband mellan klimatpåverkan och energianvändningen vilket kan utläsas ur Figur 10 och Figur 

11. Anledningen till den stora delen av den totala energianvändningen som driftenergin står för kan 

vara byggnadens storlek. Stor volym och golvyta kräver mycket energi i form av uppvärmning och 

liknande.  
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2.4.6. Fallstudie 6 

Denna studie (21) av Winther och Hestnes från 1999 undersöker fem tillsynes identiska bostäder av 

ett flerbostadshus i södra Norge. Samtliga med en uppvärmd golvyta på 110 m2. I de olika bostäderna 

undersöks hur grad av isolering, ventilation och tekniska lösningar kan minska den totala 

energianvändningen under deras livscykler. Nedan presenteras de fem olika bostäderna och deras 

specifika egenskaper i Tabell 7. 

Tabell 7. Specifika egenskaper för de fem olika bostäderna. Tabell tagen från (21), reviderad av rapportförfattarna. 
E Solfångare och värmepump för uppvärmning av rum och varmvatten. 

F Solfångarna förvärmer varmvattnet. 

G FTX är från- och tilluftsventilationssystem (22). 

Egenskap Bostad 1 Bostad 2 Bostad 3 Bostad 4 Bostad 5 

Isolering superisolerad vanlig vanlig vanlig vanlig 

Solenergi Liten yta E Liten yta F  Liten yta Liten yta Liten yta 

Ventilation FTX G 85% FTX G 70% Frånluft Frånluft Frånluft 

Materialval Trä/spånskiva 

I-profil 

Trä/spånskiva 

I-profil 

Trä/spånskiva 

I-profil 

Traditionell 

träram 

Traditionell 

träram 

 

I studien behandlas den inbyggda energin enligt dagens praxis och standarder. Underhållsarbeten är 

inräknat till driftenergin och bostädernas uppskattade livslängd är 50 år. I Figur 12 nedan presenteras 

den inbyggda energin. 

 

Figur 12. Inbyggd energi under hela livslängden, 50 år. Figuren visar de olika bostädernas fördelning av inbyggd energi sett 

till livslängden som satts till 50 år. Pelarna motsvarar: bostadens ytterskal, efterbehandling, teknisk installation samt den 

sammanlagda inbyggda energin. Enhet är kWh/m2. Figur tagen från (21), reviderad av rapportförfattarna. 
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Den totala energianvändningen under bostädernas hela livscykler visas i Figur 13.  

 

Figur 13. Total energi under bostädernas hela livslängd, satt till 50 år. Indelad i inbyggd energi, driftenergi samt total 

energianvändning. Enhet är kWh/m2. Figur tagen från (21), reviderad av rapportförfattarna. 

Slutsatsen av studien var att den superisolerade bostaden, som också kan antas vara en 

lågenergibyggnad, har högst inbyggd energi men också lägst totala energianvändning. Studien visar 

även att mängden energi som är inbyggd är väsentligt mindre än driftenergin sett till bostädernas 

livslängd.  
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3. Modell 

I detta avsnitt kommer en enkel modell utifrån fallstudierna från avsnitt ”2.4 Fallstudier” att tas fram. 

Modellen ska enkelt kunna uppskatta hur mycket energi en byggnad kommer att använda under 

antagen livslängd. Med andra ord kommer en förenklad livscykelanalys för byggnader tas fram. 

Framtagen modell kommer sedan att jämföras med befintlig modell/verktyg som utför samma sak.  

3.1. Schematisk modell för energiberäkning 

Nedan i Figur 14 visas en schematisk bild på energiberäkningen av en byggnad under dess antagna 

livslängd. Modellen är först indelad i typ av byggnad som antingen är: villa, flerbostad eller 

kontorsbyggnad. Vidare finns det två alternativ för villor och flerbostadshus. Alternativen tar hänsyn 

till ifall byggnaden är av lågenergiklass eller anses som en vanlig byggnad. Definitioner för dessa 

förklarades i avsnitt ”2.3 Indelning av byggnader”. När typ och klass av byggnad är vald, väljs mängd 

av olika material som byggnaden består av. Vidare finns det två alternativ gällande hur materialet har 

tagits fram. Det ena är återvunnet material och det andra är nytt material. När alla ovannämnda är 

valda är byggnadens inbyggda energi bestämd. Sedan väljs byggnadens livslängd, vilket ger 

driftenergin. Driftenergin tillsammans med den inbyggda energin för vald storlek på byggnaden ger 

den totala energianvändningen under dess bestämda livslängd. Det kan vara intressant för 

användaren att räkna hur mycket byggnadens energianvändning kommer att kosta under 

livslängden. Användaren borde använda aktuella elpris. Om information gällande elavtal däremot 

inte är tillgängligt, kan ett elpris från Vattenfall på 75 öre/kWh (23) användas. Detta elpris kommer 

även att användas i framtida exempelberäkningar.  

 

 

  

Figur 14. Schematisk modell för en byggnads totala energianvändning under vald livslängd. Skapad av rapportförfattarna. 
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3.2. Bestämmande av energiposter 

Utvärderade fallstudier påvisar att olika energiposter spelar olika stor roll för den totala 

energianvändningen. Avsnittet kommer att avgöra vilka poster som är beroende, kan sättas som 

konstanta då de varierar lite mellan de olika fallstudierna samt vilka som kan negligeras ty inverkan 

är försumbar. Det som styr vad posterna kommer att behandlas som, är befintlig datamängd samt 

hur mycket energiposterna fluktuerar mellan de olika fallstudierna. För att ta fram värde på dessa 

kommer ett medelvärde för vald energipost att beräknas.  

Variabler som införs är xi som motsvarar vald variabel som i detta fall är energipost från en viss 

fallstudie samt n som motsvarar antalet valda variabler, här antal energiposter. Medelvärdet x ̄ges av  

 
1

n
i

i

x
x

n

  [1] 

som sedan kommer att presenteras i tabeller. De energiposter som bestäms är inbyggd energi och 

driftenergi. I den inbyggda energin kommer byggprocesserna A4-A5 vara konstanta och få ett 

genomsnittligt värde. Materialparameterar A1 - A3 kommer att bestämmas i senare avsnitt ”3.2.4 

Materialparametern”. Ett genomsnittligt värde för den inbyggda energin A1-A5 kommer även att 

bestämmas ifall framtida energiberäkningar saknar data gällande material. Driftenergin, D kommer 

att normaliseras enligt 

 
d

D
y
    [2] 

där d̄ är den genomsnittliga driftenergin som beräknats utifrån fallstudierna med ekvation [1] och y 

är livslängden i år som varje fallstudie har använts sig av. Värdena som presenteras i tabellerna är 

avrundade till närmsta tiotal. 
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3.2.1. Parametrar för villor 

I detta avsnitt visas resultat för två olika typer av villor. Dessa är vanliga och lågenergi. Resultat som 

erhållits med ekvation [1] och [2] visas i tabellerna nedan.  

Lågenergivillor 

I Tabell 8 erhålls genomsnittliga värden för lågenergivillor. Den fallstudie som behandlar 

lågenergivillor är fallstudie 1, se ” 2.4.1 Fallstudie 1”.  

Tabell 8. Genomsnittliga värdet på parametrarna för lågenergivillor 
till energiberäkningsformeln. Skapad av rapportförfattarna. 

 Genomsnittlig 

energianvändning  

Enhet 

Inbyggd energi 

A1-A5 

1720 kWh/m2 

Byggprocesserna 

A4 - A5 

180 kWh/m2 

Driftenergi  

B1-B7 

50 kWh/m2∙år 

 

Vanliga villor 

Tabell 9 visar genomsnittliga värden för vanliga villor. Resultaten är grundade på data från fallstudie 

2, se ”2.4.2 Fallstudie 2” och fallstudie 3 ”2.4.3 Fallstudie 3”. 

Tabell 9. Genomsnittliga värdet på parametrarna för vanliga villor 
till energiberäkningsformeln. Skapad av rapportförfattarna. 

 Genomsnittlig 

energianvändning  

Enhet 

Inbyggd energi 

A1-A5 

1290 kWh/m2 

Byggprocesserna 

A4 - A5 

100 kWh/m2 

Driftenergi  

B1-B7 

180 kWh/m2∙år 
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3.2.2. Parametrar för flerbostadshus 

Avsnittet behandlar flerbostadshus i form av lågenergiflerbostadshus och vanliga flerbostadshus. 

Resultat som erhållit med ekvation [1] och [2] visas i tabellerna nedan. 

Lågenergiflerbostadshus 

I Tabell 10 ges genomsnittliga värden för lågenergiflerbostadshus. De fallstudier som behandlar dessa 

är fallstudie 4, se ”2.4.4 Fallstudie 4” samt del av fallstudie 6 i form av byggnad 1, se ”2.4.6 Fallstudie 

6”.  

Tabell 10. Genomsnittliga värdet på parametrarna för lågenergiflerbostadshus 
 till energiberäkningsformeln. Skapad av rapportförfattarna. 
(-) Data saknas. 

 Genomsnittlig 

energianvändning  

Enhet 

Inbyggd energi 

A1-A5 

1150 kWh/m2 

Byggprocesserna 

A4 - A5 

- kWh/m2 

Driftenergi  

B1-B7 

90 kWh/m2∙år 

 

Vanliga flerbostadshus 

Genomsnittliga värden för vanliga flerbostadshus presenteras i Tabell 11. De fallstudier som 

behandlar vanliga flerbostadshus är fallstudie 2, se ”2.4.2 Fallstudie 2”, och fallstudie 6 ”2.4.6 

Fallstudie 6”. 

Tabell 11. Genomsnittliga värdet på parametrarna för vanliga flerbostadshus 
till energiberäkningsformeln. Skapad av rapportförfattarna. 
(-) Data saknas. 

 Genomsnittlig 

energianvändning  

Enhet 

Inbyggd energi 

A1-A5 

690 kWh/m2 

Byggprocesserna 

A4 - A5 

- kWh/m2 

Driftenergi  

B1-B7 

150 kWh/m2∙år 
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3.2.3. Parametrar för kontorsbyggnader 

Följande avsnitt behandlar parametrarna för kontorsbyggnader. Tabell 12 visar genomsnittliga 

värden som bestämts med ekvation [1] och [2]. De fallstudier som behandlar kontorsbyggnader är 

fallstudie 2, se ”2.4.2 Fallstudie 2”, och fallstudie 5 ”2.4.5 Fallstudie 5”. 

Tabell 12. Genomsnittliga värdet på parametrarna för kontorsbyggnader 
 till energiberäkningsformeln. Skapad av rapportförfattarna. 
(-) Data saknas. 

 Genomsnittlig 

energianvändning  

Enhet 

Inbyggd energi 

A1-A5 

2010 kWh/m2 

Byggprocesserna 

A4 - A5 

- kWh/m2 

Driftenergi  

B1-B7 

330 kWh/m2∙år 
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3.2.4. Materialparametern 

Materialparametern kommer att grundas på data från fallstudie 3, se ”2.4.3 Fallstudie 3”. 

Förenklingar görs och energiposten ”vitvaror” delas upp. Denna post innefattar de tekniska 

installationerna som har ett konstant procentuellt värde i alla byggnader och kan därför fördelas 

jämnt på de sju andra energiposterna. Byggnadens material har delats in i grupper som visas i Tabell 

14. Dessa grupper kommer att ligga till grund för den slutliga energiberäkningen.  

Nytt material som använts 

Det genomsnittliga energivärdet för materialgrupperna, MEnergi i enhet kWh/m2, beräknas genom att 

den procentuella energifördelnigen mEnergi% för materialen som visas i Figur 5 multipliceras med varje 

byggnads enskilda framställningsenergi A1 - A3, EA1-A3 som visas i Tabell 4. På samma sätt har vikten 

för materialgrupperna MVikt bestämts utifrån Figur 6, byggnadernas totala vikt mTotal benämns i 

figurtexten. Båda är i enhet ton. Viktfördelningen ges som mVikt%. Den slutliga materialparametern 

MMassa som har enheten kWh/ m2∙ton ges av  

 
Energi% 1 3

Vikt %

Energi A A Energi

Massa

ViktVikt Total

M m E M
M

MM m m

 


 
 . [3] 

För redan byggda byggnader kan det anses vara enklare att uppskatta volymförhållandet istället för 

vikten av de olika materialgrupperna. Därför bestäms en materialparameter MVolym med enhet 

kWh/m2∙m3 enligt 
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,  [4] 

där Vmaterial är volymen av byggnadernas material. Data för materialens genomsnittliga densitet 

ρMaterial är hämtade från (24) och visas i Tabell 13. Värdena har avrundats till närmaste hundratal. 

Tabell 13. Genomsnittliga densiteten för de olika materialgrupperna avrundade till 
närmaste hundratal. Värden hämtade från (24). Skapad av rapportförfattarna. 

Materialgrupp Genomsnittlig densitet, ρMaterial 

[kg/m3] 
1. Plast 1400 

2. Trä 600 

3. Glas etc. 2700 

4. Cement 2300 

5. Metall 6200 

6. Gips 800 

7. Isolering 100 
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I Tabell 14 visas resultat för materialgruppernas energianvändning både som MMassa och MVolym, vilka 

har bestämts med ekvation [3] och [4] samtidigt som medelvärde har tagits fram med ekvation [1]. 

Värden har avrundats till närmsta heltal.  

Tabell 14. Beräknade materialparametrar för framtida energiberäkning. Skapad av rapportförfattarna. 

Materialgrupp Materialparameter, MMassa 

[kWh/m2∙ton] 

Materialparameter, MVolym 

[kWh/m2∙m3] 

1. Plast 167 234 

2. Trä 16 10 

3. Glas etc. 32 86 

4. Cement 4 9 

5. Metall 59 363 

6. Gips 20 16 

7. Isolering 42 4 

 

Grad av återvunnet material som använts 

Ifall materialet som använts inte är nytt utan antingen återvunnet eller återanvänt kommer 

energianvändningen att vara betydligt lägre, se Figur 3. En faktor R som senare multipliceras med 

den sammanlagda energianvändningen för de olika materialgrupperna, MMassa eller MVolym, tas fram. 

Detta resulterar i den slutliga energianvändningen för materialet. Variabler som införs är R100% vilket 

motsvarar att 100 procent av materialet är återvunnet. Variabeln är konstant och beror på 

ETotal,återvunnet som är den totala inbyggda energin då 100 procent av materialet som använts är 

återvunnet och ETotal,nytt som är den totala inbyggda energin då nytt material har använts. Både 

ETotal,återvunnet och ETotal,nytt har enheten kWh/m2. Data för dessa återfinns i Figur 3, se avsnitt ”2.4.1 

Fallstudie 1”.  Variabeln r% är den procentuella mängden återvunnet material för vald byggnad som 

ska beräknas. Den antar värden från 0 till 100. Faktorn R ges av  

 
,

100% % 100%

,

1 (1 )0.01r  ,  
Total återvunnet

Total nytt

E
R R R

E
    . [5] 

Värdet har avrundats till två decimaler för konstanten R100% och blev 0.43 som är enhetslöst. Faktorn 

R är likaså enhetslös.  
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3.3. Analytisk modell 

Beräkningsformeln för att bestämma en byggnads totala energianvändning under vald livslängd 

grundas i parametrarna från tabellerna i avsnitt ”3.2 Bestämmande av energiposter”. Som tidigare 

nämnt i avsnitt ”3 Modell” kommer energiberäkningsformeln att bero av inbyggd energi I, 

driftenergin D, golvytan A samt beräknad livslängd Å. Den inbyggda energin är antingen konstant 

med enhet kWh/m2 eller beror av materialvalen, MMassa och MVolym i enhet kWh/m2∙ton respektive 

kWh/m2∙m3, som även beror på faktorn R. Driftenergin med enheten kWh/m2 kommer oftast att 

sättas konstant men antar olika värd beroende på typ av byggnad. Om det däremot finns data på 

hushållsenergi B6 används DH från Tabell 15. Om detta görs får användaren själv lägga till 

hushållselektriciteten B6 till värdet på DH för att erhålla D. Golvytan har enheten m2 och den 

beräknade livslängden mäts i antal år. Ur den analytiska energiberäkningsformeln ges ETotal enligt 

 (I DÅ)ATotalE    , [6] 

vilket motsvarar den totala energianvändningen för en viss byggnad under vald livslängd. Den 

inbyggda energin I ges av  

 

7

1

z     om materialval finns
BP ,  

Konstant   om materialval finns ej

x

x

M
I MR M 




   




  [7] 

där BP är den energin som byggprocesserna A4-A5 står för och M är materialgruppernas 

energianvändning. BP är konstant och ges av ekvation [1] med data från Tabell 8 och Tabell 9. Värdet 

på parametern M bestäms genom att subtrahera BP från ”Inbyggd energi A1-A5” i Tabell 8-12. Ifall 

data för materialval saknas sätts M konstant enligt Tabell 15. Annars ges värde på M genom att 

summera de olika materialens påverkan. Detta görs genom att multiplicera materialparametern Mx i 

Tabell 14 med z som antigen ges i antal ton material ifall MMassa väljs eller mängd volym m3 material 

ifall MVolym väljs. I Tabell 15 ges konstanta värden för M samt de tre andra BP, D och DH som beror på 

byggnadstyp.  

Tabell 15. Konstanta värden till energiekvationen [6], värde för inbyggd energi I som bestäms i ekvation [7] samt värde för 
två olika fall av driftenergi. Skapad av rapportförfattarna. 

Konstanta värden till energiekvationen [6] och ekvation [7] 

Byggnadstyp Villor Flerbostadshus Kontor 

Vanliga Lågenergi Vanliga Lågenergi Vanliga 

Materialval A1 - A3, M   

[kWh/m2] 

1150 1580 550 1010 1870 

Byggprocesserna A4 - A5, BP 

[kWh/m2] 

140 140 140 140 140 

Driftenergi B1-B7, D 

[kWh/m2∙år] 

180 50 150 90 330 

Driftenergi B1-B5 & B7, DH 

[kWh/m2∙år] 

150 20 120 60 280 
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3.4. Lathund för modellen 

Nedan ges en lathund för att bestämma den totala energianvändningen med framtagen modell. 

Lathunden är uppdelad i flera olika steg och kommer resultera i en enkel LCA-analys av en byggnad. I 

Figur 15 visas en skärmdump från Excel som visar gränssnittet av modellen. Notera att storhet ton 

har valts.  

 

Figur 15. Skalet av framtagna beräkningsmodellen. Skapad av rapportförfattarna. 
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3.4.1. Steg 1: Typ av byggnad 

Här väljs typ av byggnad. Först avgörs ifall det är en villa, flerbostad eller kontorsbyggnad. Vidare 

väljs även ifall det är en vanlig eller lågenergibyggnad. 

3.4.2. Steg 2: Byggnaden storlek och valda livslängd 

Golvyta A i kvadratmeter samt hur lång den beräknade livslängden för byggnaden Å är i antal år 

anges. 

3.4.3. Steg 3: Materialinformation finns 

Ifall det inte finns materialinformation gås det vidare till nästa steg, ”3.4.4 Steg 4: 

Materialinformation saknas”. Om det finns information gällande material, bestäms M med data från 

Tabell 14 och del av ekvation [7]. 

3.4.4. Steg 4: Materialinformation saknas 

Om det inte finns någon information gällande mängd och typ av material i byggnaden används 

värden från Tabell 15. Vidare väljs det värde på M som motsvarar den byggnad som valts.  

3.4.5. Steg 5: Grad av återvunnet material 

Här bestäms faktorn R genom att välja r% beroende på hur mycket av materialet som är återvunnet. 

Om det saknas information för hur många procent av materialet som är återvunnet sätts r% till 0. 

Vidare bestäms faktorn R med ekvation [5]. 

3.4.6. Steg 6: Den inbyggda energin per kvadratmeter 

Nu kan den inbyggda energin bestämmas då M och R har bestämts i tidigare steg. Variabeln BP väljs 

från Tabell 15 som motsvarar den valda byggnaden. Alla variablerna som bestämts: M, R och BP sätts 

in i ekvation [7] och I erhålls. 

3.4.7. Steg 7: Information gällande driftenergi finns 

Ifall det inte finns information gällande driftenergin gås det vidare till nästa steg, ”3.4.8 Steg 8: 

Driftenergin per kvadratmeter ”. Annars anges detta som D. 

3.4.8. Steg 8: Driftenergin per kvadratmeter 

För att bestämma total driftenergin D ifall information inte finns, väljs värde från Tabell 15 som 

matchar den valda byggnaden. Om det finns information gällande hushållselektricitet kan detta 

anges här.  

3.4.9. Steg 9: Bestäm den totala energianvändningen för vald byggnad. 

Slutligen är alla variabler: I, D, Å och A bestämda från föregående steg och kan sättas in i ekvation [6] 

som ger den totala energianvändningen ETotal för vald byggnad. Den totala energianvändningen ges i 

kilowattimmar, kWh. 
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3.5. Exempelbyggnad 

I senare avsnitt genomförs en beräkning på en fiktiv byggnad med antagna parametrar. Den fiktiva 

byggnaden är en 130 m2 stor, vanlig villa med beräknad livslängd på 30 år. Mängd material i de olika 

storheterna presenteras i Tabell 16. Av materialet är det 12 procent som är återvunnet. Byggnadens 

hushållselektricitet antas vara 34 kWh/m2∙år. Övriga parametrar så som byggprocesserna samt 

resterande driftenergi antas okända och därför tas standardvärden från Tabell 15. 

Tabell 16. Antagna mängder för de olika materialgrupperna för det fiktiva huset som exempelberäkningen görs på. 
Skapad av rapportförfattarna. 

Materialgrupp Mängd material 

 [ton] 

Mängd material 

 [m3] 

1. Plast 1.6 1.2 

2. Trä 9.6 16 

3. Glas etc. 0.8 0.3 

4. Cement 60 26.1 

5. Metall 0.8 0.2 

6. Gips 4.8 6 

7. Isolering 2.4 24 

 

3.6. Annat befintligt verktyg 

I följande avsnitt presenteras ett annat verktyg som kan användas för att genomföra en LCA-analys. 

Denna kommer sedan att jämföras med modellen som har tagits fram i denna rapport. Notera att det 

finns flera verktyg men endast en har valts att jämföras med.  

3.6.1. GaBi 

GaBi är ett program som utför livscykelanalyser av en produkt eller system. Den kan utvärdera allt 

ifrån mobiltelefoner till flygplatser. Utvärderingen av vald produkt eller system analyseras bland 

annat utifrån kostnader, energianvändning och miljöpåverkan. GaBi gör det enkelt att avgöra vilken 

del av produkt eller process som kan effektiviseras (25).  

3.6.2. Skillnad mellan framtagen modell och GaBi 

Den största skillnaden mellan framtagen modell och GaBi är att framtagen modell endast behandlar 

olika typer av byggnader medan GaBi kan analysera flertalet processer och produkter. GaBi har även 

bredare spann av parametrar som ska väljas och har därför större databas. Den framtagna modellen 

är däremot enklare och kräver inte lika mycket information gällande byggnaden för att erhålla ett 

resultat. Det finns en möjlighet att med Gabi göra en mer noggrann undersökning jämfört med 

framtagen modell. Detta stämmer bra överens med den framtagna modellens syfte. Syftet är just att 

vara ett komplement till andra mer avancerade modeller. Den framtagna modellen ger snabbt en 

överblick på energianvändning vilket ger en bra grund för vidare utvärdering med andra program. 

Syftet med modellen är även att med väldigt begränsade förkunskaper i området kunna utvärdera en 

byggnad. Med andra ord kommer den framtagna modellen att kunna användas av företag som är 

insatta i branschen men även av hemmafixaren. 
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4. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen behandlar både hur den inbyggda energin samt hur den totala 

energianvändningen kommer att påverkas av en ökning på 10 procent av materialparameterna. 

Detta görs för båda enheterna som materialen kan anges i. Det vill säga i ton och m3. 

För att avgöra hur tillförlitlig modellen är kommer en känslighetsanalys att genomföras. Detta görs 

genom att se hur utfallet av modellen beror av fluktuationer i data. Då modellen främst baseras på 

medelvärden från befintliga fallstudierna kan inget sägas huruvida den fungerar för byggnader med 

stor avvikelse från dessa. Bortsett från detta undersöks modellens känslighet via noggrann 

utvärdering och granskning av insamlad data.  

De parametrar som känslighetsanalysen kommer att hantera är materialparametrarna. Detta då 

information och data gällande dessa är grundade i andra källor (24) än fallstudierna. 

Känslighetsanalysen kommer att genomföras enligt (26) där avvikelsen, ΔPPTot ges som 

 2

1

n

Tot i

i

PP PP


    , [8] 

där n är antalet undersökta variabler som i detta fall kommer att motsvara de sju materialgrupperna, 

se Tabell 14, och ΔPPi som är varje inputdatas skillnad vilket ges av 

  i IP IP Basic CasePP PP PP    . [9] 

I ekvation [9] betecknas varje inputdatas ökning som PPIP+ ΔIP och grundberäkning som gjorts med 

antagna värden betecknas som PPBasic Case. För beräkning av PPBasic Case multiplicerades värden från 

Tabell 16 med värden från Tabell 14 för de olika materialgrupperna. På samma sätt bestäms varje 

materialparameters ökade påverkan, PPIP+ ΔIP genom att samma vikt och volym för de olika 

materialgrupperna har använts men materialparametrarna hämtades från Tabell 17 istället för Tabell 

14. Båda beräkningarna gjordes med information om byggnaden som ges i ”3.5 Exempelbyggnad” 

Vidare har en ökning med 10 procent av de sju materialparameterna från Tabell 14 samlats i Tabell 

17 nedan. Värdena är avrundade till närmsta heltal.  

Tabell 17. Materialparametervärde för känslighetsanalys. Värden från Tabell 14 har ökats med 10 procent.  
Skapad av rapportförfattarna. 

Materialgrupp Materialparameter, MMassa 

[kWh/m2∙ton] 

Materialparameter, MVolym 

[kWh/m2∙m3] 

1. Plast 184 257 

2. Trä 18 11 

3. Glas etc. 35 95 

4. Cement 4 10 

5. Metall 65 399 

6. Gips 22 18 

7. Isolering 46 4 
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5. Resultat och diskussion 

Detta avsnitt besvarar rapportens mål och frågeställning genom erhållna resultat. Dessa resultat 

kommer samtidigt att diskuteras utifrån olika perspektiv.  

5.1. Inbyggd energi 

Det är tydligt att den inbyggda energin står för en allt större del av den totala energianvändningen. 

Av de fallstudier som har analyserats ses det att byggnader som är byggda relativt nyligen har en 

högre inbyggd energi än vad äldre byggnader har. Framför allt står den inbyggda energin för större 

del av den totala energianvändningen. Detta går att se i fallstudie 4 ”2.4.4 Fallstudie 4” där 

byggnadsåret är 2010 och den inbyggda energin står för 16 procent i förhållande till fallstudie 3 

”2.4.3 Fallstudie 3” där byggnadsåret är 1991-1992 och den inbyggda energin står för 11 procent. 

Den största skillnaden erhålls beroende på om byggnaden är lågenergi eller vanlig vilket visas i Tabell 

15. Ifall byggnaden är lågenergi är den inbyggda energin större vilket i sin tur korresponderar med 

lägre driftenergi. När det gäller kontorsbyggnader finns inte lika mycket data som för de andra två 

byggnadstyperna. En intressant sak som skiljer byggnaderna åt är att den inbyggda energin per 

kvadratmeter är mycket högre hos kontorsbyggnader. Detta visas i Figur 9 och i Figur 4 där 

kontorsbyggnader är byggnadsnummer 14-25 och resterande representerar villor eller 

flerbostadshus. Även i Tabell 15 visas en tydlig skillnad där inbyggda energin för kontor är drygt 700 

kWh/m2 mer än vanliga villor och ännu större blir skillnaden till vanliga flerbostadshus. Det kan 

tyckas vara oklart varför den inbyggda energin är högre när den anges per kvadratmeter. En 

anledning kan vara att kontorsbyggnader har fler energikrävande tekniska installationer. Vidare kan 

mängden material per kvadratmeter inte göra stor skillnad med tanke på att det oftast är färre 

väggar i kontorsbyggnader. Fallstudierna som har analyserats innehåller inte tillräckligt med 

information för att någon slutsats kan dras gällande vad detta beror på. 

Fram till ganska nyligen har endast förbättringar i att minska driftenergin gjorts då det antagits att 

den inbyggda energin ”alltid” varit konstant och motsvarat cirka 20 procent av den totala 

energianvändningen, vilket de flesta fallstudierna även påvisar, se avsnitt ”2.4 Fallstudier”. Med 

dagens snabba tekniska utveckling har tankesättet förändrats gällande den inbyggda energin och på 

så vis blivit mer betydelsefull att förbättra. Detta på grund av att mer energi går att spara in vid 

förbättring av exempelvis materialvalen som är en del av den inbyggda energin. Givetvis blir 

mängden inbyggd energi mycket högre än i andra byggnader, men den totala energianvändningen 

blir klart lägre under livslängden. På så vis är detta ett hållbart sätt att bygga byggnader om 

livslängden kan sättas så lång att det är lönsamt. Den framtagna modellen kan uppskatta hur lång 

livslängden behöver vara för att energieffektiva lösningar och inbyggd energi ska vara lönsamma ur 

ett energiperspektiv. Förhoppningsvis blir det en trend att bygga sådana byggnader. Det skulle vara 

en bra investering för framtiden.  

Med andra ord spelar den inbyggda energin en allt större roll vilket gör den viktig att arbeta med och 

förbättra. Ur miljöaspekten borde det arbetas med den inbyggda energin då den totala 

energianvändningen minskar ifall mer energi byggs in vilket också leder till att mindre energi behöver 

användas vid drift. Vidare finns det en aspekt gällande vad för typ av energi som används med tanke 

på utsläppen av växthusgaser vid energiutvinning. Men oberoende om det är förnyelsebar eller icke 

förnyelsebar energi är en minskad total energianvändning att föredra utifrån miljöperspektivet.  
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Ur ett socialt perspektiv ligger mest fokus på de som bygger och sätter stadgar för byggnaderna samt 

byggandet. Redan idag finns det mål och bestämmelser i Sverige hur byggnader ska byggas för att 

minska energianvändningen. Den enda följden av att ha mer inbyggd energi, ur det sociala 

perspektivet, är att de som lever och brukar i byggnaderna kan stoltsera med att de har låg 

driftenergi och därmed mindre miljöpåverkan. Deras ekologiska fotavtryck minskas. Men frågan är 

ifall människan är redo att ta detta beslut när varken direkt eller konkret belöning ges. Minskad 

energianvändning kommer att ge långsiktiga resultat vilket kan vara svårt att motivera.  

Med tanke på att den totala energianvändningen minskar kommer också kostnaden för energi att 

minska under en hel byggnads livslängd. De som ska leva och bruka i byggnaden betalar för 

materialet och även kostanden för den energi de använder under tiden byggnaden används. 

Kostnaden för material och installationer är konstanta sett till livslängden beroende på typ av villa. 

Det är svårt att motivera människor att investera i förbättrad inbygg energi när de eventuellt förlorar 

på det ekonomiskt. 

För att genomföra förändring när det kommer till att bygga in mer energi måste ett nytt ”mind-set” 

implementeras. Med tanke på att det mesta i världen styrs av pengar är det svårt att motivera 

människor att bortse från den aspekten. Ett längre och större perspektiv måste användas där länder 

så som Sverige borde ta täten i denna förändring. Länder med goda ekonomiska förutsättningar 

borde ta stort ansvar då andra länder med sämre förutsättningar inte har samma marginal för 

kortsiktig ekonomisk förlust. När det kommer till energifrågan måste förändring ses som en långsiktig 

investering.  

5.1.1. Byggprocesserna 

Efter en noggrannare undersökning, av den inbyggda energins olika delar, gjordes observationen att 

transport och byggproduktionen, A4-A5 endast står för en marginell del av energianvändningen sett 

till en byggnads totala livslängd. Medelvärden för denna del bestämdes till 140 kWh/m2, se Tabell 15, 

vilket knappt motsvarar 4 procent av den totala energianvändningen under en byggnads livslängd. 

Dock kan det anses att detta värde inte borde sättas konstant ty olika byggnader av olika storlekar 

kan kräva olika energiinvesteringar i form av markarbeten, maskinparker etc. Eftersom data rörande 

detta område var bristande i de analyserade fallstudierna, blev denna förenkling ett måste för att 

erhålla en fungerande modell.   

Som ovan nämnt var det produktskede A1-A3 som stod för den största delen av den inbyggda 

energin. Produktskedet som mestadels påverkas av materialvalet undersöktes ytterligare och delades 

in i sju olika materialgrupper: plaster, trävaror, glas, cement, metaller, gips och isolering. Även en 

åttonde undergrupp ”vitvaror” borde ha funnits med men då denna var konstant i fallstudien 

fördelades gruppen jämnt på de sju tidigare nämnda. Utav dessa grupper bestämdes två separata 

förhållanden mellan energianvändning och vikt samt energianvändning och volym. Dessa 

förhållanden bestämdes på ett väldigt övergripande sätt med förenklade procentsatser och 

genomsnittliga densiteter för flera undergrupper. Därav kan dessa förhållanden anses väldigt 

generaliserade och bör endast användas för att ge en övergripande uppfattning av materialens 

påverkan. Denna undersökning gav att materialgrupperna plaster och metaller är de grupper som har 

störst inverkan på den inbyggda energin. Utifrån vikt- och volymförhållandet anpassades modellen 

för att med enkla medel fungera som ett verktyg som kan uppskatta materialets påverkan.  



32 
 

Det är svårt att på ett enkelt sätt avgöra var systemgränserna för den inbyggda energin ska dras. De 

fallstudier som analyserats har ofta tolkat standarderna på olika sätt och därav använt olika 

systemgränser vid bedömning av den inbyggda energin. Det kan exempelvis vara en sådan sak som 

att avgöra hur mycket av markarbetet som ska räknas in i analysen. En byggnad som byggs långt ut i 

obebyggd mark kommer exempelvis behöva stora investeringar i form av el- och VA-anslutning. 

Tvetydigheter som dessa gör att de olika fallen, även fast att de oftast har följt samma standarder, 

kommer att skilja sig något jämtemot varandra. På grund av otydlig systemgräns påverkas den 

framtagna modellen på ett negativt sätt. Då den framtagna modellen är baserad på ett medelvärde 

från nästan 90 olika byggnader används en genomsnittlig systemgräns som kan antas acceptabel.  

Att döma utifrån de studierna som ligger till grund för rapporten finns det heller inte ett tydligt 

samband mellan material och dess miljöpåverkan. Detta beror på att processtegen för att framställa 

material har olika miljöpåverkan. Ett exempel som påvisar detta är cement. Cement eller betong är 

ett material som enligt tidigare nämnda vikt- och volymförhållanden inte står för mest inbyggd 

energi. Denna grupp står för störst mängd koldioxidutsläpp vilket påvisar att miljöpåverkan och 

inbyggd energi står skilt från varandra samtidigt som de hör ihop. På så vis korresponderar mängd 

använd energi alltid med någon form av miljöpåverkan, men denna påverkan kan alltid variera 

beroende av andra faktorer som inte har undersökts i denna rapport. 
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5.2. Driftenergi 

I denna rapport ligger fokus på den inbyggda energin vilket medför att driftenergin inte analyserats 

lika djupgående. Däremot finns tydliga skillnader i mängd energianvändning beroende på vilken typ 

av byggnad samt ifall byggnaden är lågenergi eller vanlig, se Tabell 15. En intressant egenskap med 

framtagen modell är att det enkelt går att beräkna antal år det tar innan driftenergin står för en 

större mängd energi än den inbyggda. Mer om detta i avsnitt ”5.5 Modellen”.  

För driftenergi gäller samma sak som för den inbyggda energin i avsnitt ”5.1 Inbyggd energi”. Det 

handlar om att få människor att vilja sätta vår planets välmående före momentan ekonomisk 

lönsamhet.  

Olika områden i värden har varierande möjlighet till lågenergibyggnader. En vanlig teknik som kan 

användas som energikälla är solceller. De länder som har många soltimmar har klart bättre 

förutsättningar att utnyttja solenergi. Däremot är solceller en relativt dyr investering och de flesta 

länder som ligger på soliga breddgrader har inte samma ekonomiska förutsättningar för att göra 

sådana investeringar som till exempel Sverige har. Med andra ord skiljer det mycket vilken typ och 

grad av lågenergibyggnad olika delar av världen har möjlighet att bygga. Men likt inbyggd energi 

borde länder med goda ekonomiska förutsättningar ta ett stort ansvar att driva förändringen.  

5.3. Slutskedet 

Som tidigare nämnt ligger rapportens fokus framförallt på de delar av en byggnads livscykel där 

mestadels utav energianvändningen förekommer. Slutskedet C1-C4 är inte en av dessa delar.  

Eftersom slutskedets genomsnittliga energianvändning står för knappt 0,5 procent av den totala 

energianvändningen analyseras den inte.  I studierna som ligger till grund för rapporten berörs heller 

inte denna del mer än ytligt. Detta kan bero på att den anses mindre betydlig på grund av dess 

storlek.  

I framtiden kan denna del emellertid bli allt viktigare. För några år sedan ansågs det att den inbyggda 

energin inte spelade någon större roll sett till den totala energianvändningen. Men allt eftersom 

tekniken för att minska energianvändningen i driftskedet har utvecklats, har den inbyggda energin 

blivit allt viktigare. På samma sätt kan det bli för slutskedet i framtiden. Inte minst på grund av den 

stora potentialen som finns i att återvinna material. Denna potential påvisas i fallstudie 1, se ”2.4.1 

Fallstudie 1”. Avsnitt ”Grad av återvunnet material som använts” visar att återanvänt material 

minskar den inbyggda energin markant. 
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5.4. Känslighetsanalys 

Den framtagna modellen är baserad på fallstudier som är gjorda mellan 1996 och 2010, se avsnitt 

”2.4 Fallstudier”. Med andra ord är det svårt att avgöra om modellen ger ett rättvist resultat för 

byggnader byggda före eller efter denna tidsperiod. Vidare borde mer data och möjligtvis olika 

standardvärden likt Tabell 15 skapas och kategoriseras utifrån byggnadsår. Det är få fallstudier som 

behandlar kontorsbyggnader vilket resulterar i att Tabell 15 då erhåller ett grövre uppskattat värde 

än vad den gör för villor och flerbostadshus. Det finns heller ingen analyserad data för lågenergi 

respektive vanlig kontorsbyggnad och därför kan modellen heller inte behandla detta.   

De parametrar som tagits fram och som presenteras i Tabell 15 är tämligen okänsliga för 

fluktuationer då de grundas på ett medelvärde av data från knappt 90 olika byggnader, bortsett från 

kontorsbyggnader som tidigare nämnts. Med andra ord kommer dessa parametrar inte att ändras 

mycket ifall några indata hade varit annorlunda. Modellen ger dessutom en grov uppskattning av den 

totala energianvändningen. Därav visar modellen liten känslighet för variation av indata i denna del.  

Däremot finns det en stor potential till fel i modellen när det kommer till materialvärdena, Tabell 14 

samt densiteten för de olika materialen, se Tabell 13. Materialvärdena är endast grundade i data från 

tre byggnader ur en fallstudie, se ”2.4.3 Fallstudie 3”. Dessa värden har antagits gälla för alla 

byggnader oberoende av materialmängd vilket då kan ge ett mindre korrekt svar, eftersom vissa 

materialgrupper har större inverkan på den inbyggda energin än andra. De olika densiteterna är 

också en källa till att modellens materialparametrar kan anses mindre korrekt. Detta eftersom de 

bygger på medelvärden av densitet för stora materialgrupper. Materialparametrarnas känslighet 

bestämdes enligt avsnitt ”4 Känslighetsanalys”, vilket resulterade i en avvikelse, ΔPPTot för både vikt 

och volym. Dessa resultat visas i Tabell 18 där värden i kWh har avrundats till närmaste heltal och 

procenten till närmaste tiondel. 

Tabell 18. Avvikelsen ΔPPTot för både vikt och volym som erhållits genom känslighetsanalys. Denna ställs sedan i 
förhållande till både inbyggd energin samt den totala energianvändningen vilket redovisas i procent. Skapad av 
rapportförfattarna. 

Materialstorhet ΔPPTot 

[kWh] 

Inbyggd energi 

[kWh] 

 

% 

Total 

energianvändning 

[kWh]  

 

%  

Vikt [ton] 5436 131040 4,2 848640 0,6 

Volym [m3] 5576 131040 4,3 848640 0,7 

 

Tabellen visar att en ökning med 10 procent av de sju materialparametrarna endast ger en 

felmarginal på 4,2–4,3 procent av den inbyggda energin, vilket motsvarar 0,6-0,7 procent av den 

totala energianvändningen. Likaså gäller för återvinningsfaktorn R, se avsnitt ”Grad av återvunnet 

material som använts”. Den är baserad på endast en fallstudie, se ”2.4.1 Fallstudie 1”, vilket kan leda 

till att små fluktuationer i indata ger stor spridning av denna parameter.  

Alla dessa ovannämnda delar av modellen bidrar till osäkerhet i slutresultatet. Men eftersom den 

framtagna modellen är en grov uppskattning av verkligheten kan den ändå anses brukbar. Att döma 

efter genomförd känslighetsanalys är att modellen är väldigt förlåtande för små och stora 

fluktuationer hos indata. Detta eftersom resultatet presenteras som approximativt, vilket kan ligga 

till grund för vidare och mer noggrann LCA- analys.  
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5.5. Modellen 

Modellen som tagits fram ger en bra uppskattning för en byggnads energianvändning under dess 

livslängd. Den fungerar både då lite information om byggnaden finns och när användaren själv har 

mycket data och vill införa dessa. Vid lite information har standardvärden tagits fram. Modellen 

fungerar även för flera olika fall då olika mängd data om byggnaden finns. Med andra ord finns det 

standardvärden för alla delar av formeln vilket enkelt kan bytas ut till användarens egna värden. Då 

information inte finns kan dessa parametrar anta standardvärdena som ges i Tabell 14 och Tabell 15 

för inbyggd respektive driftenergi. För att beräkna materialpåverkan kan information användas både 

för mängd material i vikt och volym. Olika alternativ gällande byggnadstyp, lågenergi eller vanligt 

samt grad av återvunnet material finns med i modellen. Med andra ord är modellen relativt 

heltäckande och ger stor flexibilitet för användaren beroende på mängd data som förekommer. Den 

ger ett approximativt värde för energianvändningen vilket kan användas som slutligt resultat eller 

som fingerpekning för vidare analys av byggnaden.  Däremot kan resultatet från modellen 

överensstämma sämre med verkligheten ifall det är en byggnad som inte är byggd mellan 1990-2010 

eftersom datan är baserad på byggnader från dessa år, vilket nämns i avsnitt ”5.4 Känslighetsanalys”. 

Det är dock svårt att avgöra hur bra approximation modellen ger av en byggnad. Då variationen 

mellan de olika fallstudierna som ligger till grund för modellen har varit stor. Indata från de olika 

fallstudierna kommer att till stor del vara avspeglade i modellens resultat. Vilket i sin tur medför dålig 

approximation av byggnader som avviker från dessa studier. Det har också visat sig i de olika 

fallstudierna att två tillsynes liknande byggnader kan förhålla sig väldigt olikt sett till energiposterna. 

Därav är det omöjligt att få något annat än en övergripande bedömning av byggnaden innan vidare 

och mer noggrann analys har gjort.  
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För att fortsatt utreda huruvida modellen kan anses som en bra approximation hade det varit 

lämpligt att jämföra modellens resultat med redan färdigställda beräkningar av byggnader. Men då 

det endast fanns ett begränsat antal av dessa studier hittades ingen lämplig data för denna 

undersökning utöver de som redan använts till denna modell. Därför gjordes en beräkning med 

uppskattade värde, se ”3.5 Exempelbyggnad”, som antas rimliga ty de överensstämmer med 

byggnader från ”2.4.3 Fallstudie 3”. Resultatet presenteras i Figur 16 nedan.  

 

Figur 16. Resultat av energiberäkning med framtagen modell av exempelbyggnaden som beskrevs i ”3.5 Exempelbyggnad”. 

Skapad av rapportförfattarna. 

Som figuren visar ger framtagen modell ett rimligt resultat som överensstämmer med andra 

analyserade byggnader från fallstudierna, se ”2.4 Fallstudier” 
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Vidare i avsnitt ”5.2 Driftenergi” nämndes att en bra tillämpning av energiberäkningen är att avgöra 

hur många år det tar innan driftenergin är lika stor som den inbyggda energin. Detta fås genom att 

ETotal sätts till noll och 

 I DÅ   [10] 

erhålls. När dessa är lika som ekvation [10] visar, divideras inbyggda energin I med driftenergin D och 

antal år erhålls. Resultatet tillsammans med aktuellt elpris gör det möjligt för modellens användare 

att avgöra ifall det är ekonomiskt lönsamt med vald investering i den inbyggda energin för tänkt 

livslängd på byggnaden.  

Vidare ger modellen endast ett värde på mängden energi som används. Utifrån ett miljöperspektiv 

kan modellen användas som ett hjälpmedel för att avgöra en byggnads ekologiska fotavtryck, 

eftersom mängden energi under livslängden kan bestämmas. Däremot kommer det ekologiska 

fotavtrycket variera oerhört beroende på vilken typ av energi som används. Sambandet mellan 

energianvändningen och det ekologiska fotavtrycket är även otydligt, vilket diskuteras i avsnitt ”5.1.1 

Byggprocesserna”.  

Enkelheten i modellen gör det möjligt för de flesta människor att använda den. Flexibiliteten hos 

modellen är även en bidragande faktor att både hemmafixaren och företag i byggsektorn kan nyttja 

den. Ur det ekonomiska perspektivet är modellen nyttig då den är enkel och snabb att använda. Om 

en snabb uppskattning av en byggnad kan genomföras sparar användaren tid och resurser. Samtidigt 

ges en grov fingervisning gällande vilken eller vilka energiposter som har förbättringspotential.  
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6. Slutsats och framtida arbete 

Rapporten har tagit fram belägg för den inbyggda energins inverkan på totala energianvändningen 

för olika byggnader under vald livslängd.  På senare tid finns en tydlig trend att den inbyggda energin 

spelar en allt större roll vilket grundas i ökat intresse att minska byggsektorns och Sveriges 

energianvändning. Däremot finns det fortfarande utrymme till förbättring gällande den totala 

energianvändningen. Den går att minska ifall mer fokus läggs på den inbyggda energin. Detta 

eftersom driftenergin minskar vid ökad inbygg energi, vilket också resulterar i lägre total 

energianvändning. Den största energiposten för den inbyggda energin är byggnadens material. 

Vidare har en enkel modell tagits fram. Den kan ses som ett komplement till mer avancerade 

program och verktyg för analys av byggnaders energianvändning. Modellen ger endast ett 

approximativt resultat. 

För framtida arbete går det att utveckla och förfina modellen vilket skulle göra den mer komplett och 

ett mer noggrant resultat skulle erhållas. Detta kan göras genom att modellens parametrar baseras 

på fler fallstudier samt att andra storheter än energi tas i beaktning. Modellen är emellertid fullt 

användbar. Den har potential att tillfredsställa Incoord AB och andra eventuella intressenters behov. 
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