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 I 

Abstract 
This thesis revolves around the district Storsjö Strand, an area in Östersund which is developing to 
a new residential area with high sustainability visions. The work consist of two parts; one where 
the outcome of the municipality’s sustainability program is evaluated and one where the two first 
buildings in the area is investigated regarding what causes their environmental impact. The 
evaluation of the sustainability program is made by interviews with the constructors and 
representatives from the municipality, and the two buildings environmental impact is investigated 
by performing a life cycle analysis where building material is connected to a resulting 
environmental impact for each house. 
 
Since the evaluation of the municipality’s sustainability program is based on interviews, there 
could be a risk for bias. The results from the evaluation shows that both constructors have 
followed the sustainability program to great extent, even though the municipality itself have 
dropped all planned follow-up. The conclusions from the evaluation is that the municipality would 
be benefit from clarifying goals and demands in the sustainability program, and transfer the 
clarified demands to their land agreements.  
 
The limitations for the life cycle analysis is mainly that all steps in the life cycle of a building is 
not included in the analysis – only the initial steps are included. The results for both buildings 
show that it is mainly metals and alloys that drives environmental impact per cubic meter of 
material. The materials that causes the smallest environmental impact per cubic meter is natural 
materials that have not been processed, i.e. shale, limestone and gravel. The construction materials 
will always result in the largest environmental impact for the total quantity, simply because these 
materials are the largest quantities represented in the building, and alternations of these 
construction materials should be further investigated. 
 
 
Key words: Life cycle analysis, achievement of objectives, sustainable buildings.
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har Östersunds kommuns nya stadsdel Storsjö Strand i fokus, där arbetet 
går ut på att utvärdera hur kommunens hållbarhetsprogram har fallit ut för de två första husen på 
Storsjö Strand och varför, samt att undersöka vilka drivande faktorer som finns bakom 
byggnadernas miljöbelastning. Hållbarhetsutvärderingen görs genom intervjuer med berörda 
byggherrar samt Östersunds kommun, och drivande faktorer till miljöbelastning undersöks genom 
att utföra en livscykelanalys där ingående material kopplas till en resulterande miljöbelastning för 
respektive hus.  
 
Då hållbarhetsutvärderingen utgår från intervjuer finns risk att intervjuobjekten kan försköna 
fakta, vilket är en viktig begränsning vid utläsning av resultatet. Resultatet från 
hållbarhetsutvärderingen visar att trots att Östersunds kommun helt släppt sin egen utvärdering av 
byggherrarna har byggherrarna ändå följt hållbarhetsprogrammet till stor del. Slutsatserna 
avseende hållbarhetsprogrammet gäller främst kommunen, där dessa hade gagnats av att 
förtydliga krav och mål, och kontraktera dessa krav i markanvisningsavtal för att ge önskad effekt.   
 
För livscykelanalysen begränsas denna främst av att alla steg i en livscykel inte är inkluderade, 
utan primärt analyseras de inledande stegen. Resultatet visar för båda husen att det till allra största 
del är metaller och legeringar som driver miljöbelastning i störst grad per kubikmeter material, 
medan de material som driver minst miljöbelastning är rena icke processade naturmaterial såsom 
skiffer, grus och kalksten. Därutöver resulterar konstruktionsmaterialen i den största 
miljöbelastningen när hela mängden tas hänsyn till, vilket hade kunnat undersökas djupare med 
snävare livscykelanalyser.    
 

 

Nyckelord: Livscykelanalys, måluppfyllelse, hållbart byggande.
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Termer och förkortningar  
LCA: Livscykelanalys, en analysform som studerar miljöbelastning under en hel livscykel. 
Livscykel: en produkts ”livstid”, från utvinning av råmaterial till produktion och slutgiltig 
hantering (återvinning, destruering). 
Funktionell enhet: enhet som uppfyller en viss funktionell nytta, t ex ”1 m2 taktäckningsmaterial 
inklusive drift och underhåll under 50 år”. 
Allokera: Fördelning av t ex resurser, pengar eller miljöbelastning.  
“End of waste”-kriteriet: avfall från en uttjänt produkt kan användas till något annat, t ex 
energiutvinning och därmed lämna definitionen “avfall” (= end of waste). 
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1. Förord 
Det här examensarbetet genomförs som sista kurs på programmet Byggingenjör Hållbart 
byggande på Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande vid Mittuniversitetet. Arbetet 
består av en utvärdering av kommunens hållbarhetsprogram, samt en livscykelanalys för två av 
kvarteren på området Storsjö Strand i Östersunds kommun. Persson Invest är ansvariga för det ena 
kvarteret som kallas kvarter C/hus C och Genova ansvariga för det andra som kallas kvarter B/hus 
B. Handledare för examensarbetet är adjunkt Jonas Jonasson.  
 
Vi vill tacka vår handledare Jonas Jonasson för all hjälp vi fått i examensarbetet, samt professor 
Morgan Fröling som varit behjälplig i frågor om miljöteknik och miljövetenskap. Vi vill även 
rikta ett speciellt tack till Gabriel Duveskog på Persson Invest, Bengt Gryckdal, mark- och 
exploateringschef på Östersunds kommun och Katja Svanberg, projektchef för Genovas hus, för 
all information vi har fått ta del av – utan all information hade inte examensarbetet blivit av. 
Därutöver vill vi rikta ett tack till Simon Thellbro, arkitekt på Ramböll och Johan Halvarsson på 
Sweco för hjälp med att förstå informationen om kvarteren, samt ett mycket stort tack till Bengt 
Jervhed för all ovärderlig hjälp med kalkylerna. 
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2. Introduktion 
Byggbranschen står för en betydande del av samhällets totala miljöbelastning – så mycket som 
mellan en tredjedel till hälften av den globala miljöbelastningen enligt en artikel i tidskriften 
Byggindustrin, där områdena global uppvärmning, kemiska gifter och markanvändning är särskilt 
relaterad till byggbranschen (Bennewitz, 2012). Med anledning av detta är det viktigt för 
byggindustrin att ta sitt samhällsansvar för att främja en utveckling mot mindre miljöbelastning 
för byggbranschen, vilket kräver att miljöbelastningen på något sätt mäts för det som byggs. Ett 
expansionsområde som har stort fokus på hållbarhet är det nya området Storsjö Strand i 
Östersunds kommun.  
 
Storsjö Strand är ett långsmalt område i direkt anslutning till stadens centrum som begränsas av 
Storsjön i väst och järnvägen i öst. Området växte fram mellan 1870 och 1970-talet, då 
schaktmassor i omgångar tippades ut i sjön längs strandkanten och strandlinjen successivt 
förflyttades utåt. (Östersunds Kommun, 2009, 2013b) Den utfyllda marken har tidigare använts 
för upplag av tyngre verksamheter, utnyttjats av kol- och koksbolag samt byggvaruhandel och 
idag är stora delar av området obebyggt (Östersunds Kommun, 2009).  
 
Tankarna på att förädla det sjönära området med stadsmässig betydelse har funnits länge. Redan 
1986, i samband med stadens 200-årsdag, tog kommunen emot ett modellbygge över området i 
syfte att ge idéer och inspirera till en aktiv omvandling av området. Modellbygget fyllde sitt syfte 
och ett förslag till översiktsplan arbetades fram men slutfördes aldrig. I början av 1990-talet 
påbörjades ett projekt inkluderande hotell och bostäder på området, men inte heller detta 
slutfördes. Under inledningen av 2000-talet, då byggvaruhuset som låg på området flyttade sin 
verksamhet och en stor sammanhängande yta frigjordes, blev frågan om vad området skulle 
komma att användas till åter aktuell och olika utredningar påbörjades. (Östersunds Kommun, 
2009) 
 
I och med den nya detaljplanen som vann laga kraft den 30 september 2015 är målsättningen för 
området att bli ett attraktivt och tillgängligt tillägg till stadens centrum (Östersunds Kommun, 
2014). Östersunds kommun har stora planer när det gäller hållbarhet för stadsdelen; “Stadsdelen 
ska försörjas av förnyelsebara energikällor och visa vägen till framtidens klimatsmarta 
byggnationer där ett livscykelperspektiv ligger i fokus” (Östersunds Kommun, 2014, s. 22). 
 
Initialt är tre kvarter planerade och delvis projekterade på Storsjö Strand, där kvarter B (som 
också kallas hus B hädanefter) utförs i betong och kvarter C (som också kallas hus C hädanefter) 
utförs i trä, medan kvarter D i nuläget inte är upphandlat och klart. Kvarter A är detaljplanerat 
som ett punkthus men är i skrivande stund inte projekterat.  
 
Det här examensarbetet går ut på att utvärdera hur man kan utöka hållbarheten för området Storsjö 
Strand. Utvärderingen görs genom att dels genomföra en livscykelanalys för att undersöka vilka 
betydande miljöbelastningar som finns för kvarter B och kvarter C på Storsjö Strand, och dels 
genom att följa upp måluppfyllelsen hos kommunens hållbarhetsprogram och utvärdera hur 
hållbarhetsprogrammet och dess uppföljning kan utvecklas. I uppföljningen av 
hållbarhetsprogrammets måluppfyllelse undersöks också bland annat vilka erfarenheter och 
lärdomar som bör föras med från etapp 1 till kommande etapper för att skapa ett mer hållbart 
byggande och varför eventuella avsteg från det som var planerat har gjorts. 

2.1. Syfte/mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kommunen kan förbättra hållbarheten och 
hållbarhetsprogrammet för kommande hus på Storsjö Strand genom att följa upp de två första 
husen som uppförs på Storsjö Strand med avseende på miljöbelastning och 
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hållbarhetsprogrammets praktiska utfall. 

2.2. Forskningsfråga 
Forskningsfrågan är uppdelad i flera delar: 

- I vilken utsträckning har byggherrarna för de två första husen på Storsjö Strand uppfyllt 
målen i kommunens hållbarhetsprogram? 

- Vilka drivande faktorer finns bakom en byggnads miljöbelastning i form av 
klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning, utarmning av 
abiotiska tillgångar, resursanvändning och resulterande avfall? 

- Vilka rekommendationer kan ges till Östersunds kommun, med avseende på 
hållbarhetsprogrammets uppföljning och kravställning samt avseende framtida 
ekonomiska incitament, för att ytterligare utöka hållbarheten för kommande hus på Storsjö 
Strand? 

2.3. Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till den information som finns till hands om husen, där 
examensgruppen även har gjort ett antagande om att den tillhandahållna informationen är korrekt 
och kommer gälla för de husen som byggs. Arbetet och hela utförandet är också begränsat till den 
kunskap examensgruppen har om både ekologisk hållbarhet, livscykelanalys och miljöpåverkan, 
samt de personer gruppen har involverat för att få hjälp med avgränsningar, bedömningar och 
dylikt. Hur väl byggnaderna uppfyller målen i hållbarhetsprogrammet begränsas till de mål 
examensgruppen anser vidröra ekologisk hållbarhet. Avgränsningar gällande själva 
livscykelanalysen definieras i kapitel 5 Resultat där hela livscykelanalysen redogörs för. 
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3. Teori 
Grundläggande för examensarbetet är området Storsjö Strand, där nödvändig teori om områdets 
hållbarhetsprogram redogörs nedan för att kunna svara på forskningsfrågorna om hur väl 
byggherrarna uppfyller kommunens mål, vad som kan påverka måluppfyllelsen och vilka 
rekommendationer som kan ges för att utöka hållbarheten. Därutöver kommer livscykelanalys 
(LCA) vara en delmetod för att utvärdera husens miljöbelastning - LCA är en analysform som 
kartlägger en produkts emissioner, restprodukter och material- och energianvändning från 
”vaggan till graven” under en produkts hela livscykel (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002). Det 
finns flera olika varianter och riktlinjer för LCA, där detta examensarbete kommer fokusera teorin 
kring de två varianterna: 

• LCA enligt ISO-standard 14040:2006 och 14044:2006 (SIS 2006a, 2006b) 
• Robust LCA 

3.1. Utvärdering måluppfyllelse 
Teori rörande den första och tredje forskningsfrågan, i vilken utsträckning byggherrarna har 
uppfyllt målen i kommunens hållbarhetsprogram och anledningarna bakom samt vilka 
rekommendationer som kan ges för att ytterligare utöka hållbarheten, berör teori om mål och 
måluppfyllelse samt själva hållbarhetsprogrammets mål och mätning.  
 
Hållbarhet brukar generellt indelas i olika sorters hållbarhet: 

- social hållbarhet 
- ekonomisk hållbarhet 
- ekologisk hållbarhet 

Vid utvärdering av hållbarhetsprogrammets måluppfyllelse ligger fokus på ekologisk hållbarhet, 
vilket innefattar hållbarhet för hela jordens ekosystem, t ex tillhandahållande av rent vatten, 
klimatreglering och produktion av mat och energi (Lunds Universitet, 2016).  

3.1.1. Mål och mätning måluppfyllelse 
För mätning av måluppfyllelse hos hållbarhetsprogrammet på Storsjö Strand finns två aspekter, 
själva målen och därpå mätningen. Enligt psykologisk forskning kan sannolikheten att uppnå mål 
öka genom att formulera själva målen på ett bättre sätt - målen bör vara konkreta och realistiska 
(Psykologifabriken, 2017). Därutöver ökar också sannolikheten att uppnå mål om målen 
överhuvudtaget mäts, enligt en meta-analys från American Psychological Association (Benn et al, 
2015). Det är också viktigt att separera begreppen uppföljning, att visa om ett mål nåtts eller ej, 
och utvärdering, att söka en förklaring till det uppnådda resultatet (Larsson, 2004). I detta 
examensarbete handlar det om en utvärdering där målen följs upp och anledningarna till målens 
utfall utvärderas genom diskussion. 
 
Ett sätt att ta fram bra mål är att använda sig av SMART-modellen, där versalerna står för att 
målen ska vara 

- specifika 
- mätbara 
- accepterade 
- realistiska 
- tidsbundna (Ledarna, u.å.) 

För att därefter kunna följa upp om mål har nåtts eller ej krävs att man på något sätt mäter 
uppnådda effekter med någon form av resultatindikator, där det både finns kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer. En kvantitativ resultatindikator är en faktauppgift som kopplas till ett 
mål, t ex kvävehalten i sjöar som resultatindikator för insatser för att motverka försurning. En 
kvalitativ resultatindikator kan uttryckas i kvantitativa termer men handlar om subjektiva 
värderingar, och kan då uttrycka t ex uppmätt attitydförändring till kollektivtrafik hos en viss 
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målgrupp efter en insats om att förenkla och tillgängliggöra kollektivtrafik. För att kunna mäta 
utveckling över tid krävs ändå att även kvalitativa resultatindikatorer har ett kvantitativt mått, t ex 
andelen människor med positiv syn på kollektivtrafik. Oavsett om det handlar om en kvalitativ 
eller kvantitativ resultatindikator bör en god resultatindikator: 

- vara definierad och tydlig i vad den mäter 
- vara relevant och väsentlig för användarna och den aktuella frågan 
- vara tillgänglig till en rimlig kostnad 
- vara hållbar över tid (utvalda och formulerade så att de gäller för flera år) 
- uppgifter relaterad till indikatorn bör finnas oberoende av organisationsstruktur (Bergling 

och Duell, 2007) 
Därefter bör det finnas ett kriterium som anger när ett mål faktiskt är uppfyllt eller inte (Eliasson, 
2006). För alla indikatorer är det även viktigt att reflektera över validiteten, alltså 
mätinstrumentens förmåga att mäta det som det påstås mätas, och reliabiliteten, alltså 
mätmetodens känslighet för slumpens inverkan (Lundequist, 1995). 
 
För varje indikator finns en skala, där den minsta är ”uppfylls/uppfylls ej”. Några andra skalor är 
procentuell skala som anger graden av indikatorutfallet, medelvärde som räknar ihop flera utfall 
till ett värde, eller en 3- eller 4-gradig skala (fullt uppfyllt, i huvudsak uppfyllt, delvis uppfyllt, 
inte uppfyllt) för en mer nyanserad bedömning. (Eliasson, 2006) 

3.1.2. Hållbarhetsprogrammets mål 
För att klara kommunens högt ställda ambition gällande hållbart stadsbyggande för området har 
ett gestaltningsprogram för hela området och ett hållbarhetsprogram för etapp 1 arbetats fram. 
Gestaltningsprogrammet är tänkt att fungera som ett gemensamt underlag för kommun och 
byggherrarna angående projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelsen 
inom den nya stadsdelen och på så vis säkerställa att valda nivåer för hållbart stadsbyggande hålls 
vid genomförandet. (Östersunds Kommun, 2013a) Hållbarhetsprogrammet beskriver hur arbetet i 
allt från idéskede till förvaltning ska genomföras för att hållbarhetskraven ska uppnås och ska vara 
det centrala styrdokumentet för all planering och alla hållbarhetsperspektiv på Storsjö Strand. För 
att uppnå en hög hållbarhetsprofil i projektet Storsjö Strand och nå målsättningen för 
utvecklingsarbetet med nytänkande, attraktiva och innovativa lösningar i utvecklingsprojekt har 
kommunen själva gått in med finansiering om 5,4 milj. kr men också sökt och erhållit anslag på 
2,7 milj. kr från Delegationen för hållbara städer. (Östersunds kommun, 2013b)  
 
Kravnivån för hållbarhetsarbetet har ställts utifrån att projektet ska följa nationella, regionala och 
Östersunds miljömål, och därutöver är målen för byggnaderna BREEAM Communities 2012 samt 
Miljöbyggnad 2.1 nivå GULD för nybyggnader. BREEAM är utvecklad av Bulding Research 
Establishment (BRE) och är ett miljöcertifieringssystem (Environment Assesment Method, EAM) 
(BREAAM, 2016) som bland annat ger extra poäng för användande av livscykelanalys (LCA) för 
att LCA ger ökad insikt och förståelse för de betydande miljöaspekterna för ett byggnadsverk ur 
ett livscykelperspektiv (IVL, 2016a). Miljöbyggnad är det mest spridda certifieringssystemet för 
byggnader i Sverige och kan tillämpas för både nya och befintliga byggnader i alla storlekar. 
Certifieringsnivåerna som är anpassade till de svenska förhållandena är Guld, Silver och Brons 
och värderar bland annat kvaliteterna energi, inomhusmiljö och material (Sweden Green Building 
Council, 2016). För att få Miljöbyggnad Guld med avseende på specifik energianvändning 
behöver byggnaderna använda maximalt 65% av BBRs maxgräns på årlig energianvändning 
(Sweden Green Building Council, 2016) vilket innebär 115 kWh per kvadratmeter tempererad 
area (Atemp) för flerbostadshus i Jämtland med annat uppvärmningssätt än elvärme, och 85 kWh 
per kvadratmeter Atemp för flerbostadshus i Jämtland med elvärme som uppvärmningssätt. För 
flerbostadshus med fjärrvärme som uppvärmning innebär det ett krav på högst 74,75 
kWh/kvadratmeter Atemp enligt den senaste BBR som uppdaterade energihushållningsreglerna 
2015. (BFS 2016:13) 
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För att främja ytterligare hållbarhetsarbete utöver basnivån kan kommunen rabattera markpriser 
för byggherrar med ytterligare ambitioner utöver hållbarhetsprogrammet, t ex har Östersunds 
kommun gett en viss markrabatt till Persson Invest som bygger sitt hus på Storsjö Strand i limträ 
(Gryckdal, 2016). Utifrån ovan nämnda kravnivå har projektspecifika detaljmål för såväl 
ekologiska, ekonomiska och sociala mål formulerats utifrån sex för projektet extra prioriterade 
fokusområden. Dessa fokusområden är livskraftig stadsutveckling, kropp och själ, lokalt 
näringsliv, hållbar mobilitet, klimatsmart byggande samt kretslopp. Till varje fokusområde finns 
en hållbarhetschecklista med specifika delmål och kravnivåer framtaget. (Östersunds kommun, 
2013b) I Markanvisningsavtalet för Storsjö strand framgår att hållbarhetsprogrammet med dessa 
checklistor utgör grundkrav som ska fullgöras för att få förvärva mark (Östersunds kommun, 
2013c). 
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Figur 1 – Hållbarhetsprogrammets mål och visioner (Östersunds kommun, 2013b) 
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3.1.3. Utvärdering av mål 
För varje etapp utser kommunen en intern hållbarhetssamordnare som har det övergripande 
ansvaret för hållbarheten för husen på Storsjö Strand. Ska avsteg från de projektspecifika målen 
eller kraven få göras så måste det godkännas av kommunens hållbarhetssamordnare som i sin tur 
har rätt att kräva kompensationsåtgärder för avstegen. För att sköta kommunikationen med 
kommunen, närvara vid regelbundna avstämningsmöten, dokumentera uppnådda mål och 
avvikelser, upprätta handlingsplaner samt säkerställa att angivna nyckeltal och hållbarhetsmål 
uppnås måste också varje byggherre utse en egen hållbarhetssamordnare för sitt specifika projekt. 
Kommunen har för att kunna stämma av hållbarhetsarbetet utformat tre separata arbetschecklistor, 
se Bilaga 1, utifrån de specifika krav som redovisas i hållbarhetsprogrammet. Dessa 
arbetschecklistor ska regelbundet fyllas i och föras in i en av kommunen driven databas; en lista 
för byggherrarnas krav, en för kommunens övergripande hållbarhetsfrågor och en för kommunens 
projekt gällande allmänna ytor och infrastruktur. (Östersunds kommun, 2013b) I och med de 
statliga bidragen som erhållits från Delegationen för hållbara städer är kommunen skyldig att 
inom ramen för hållbarhetsprogrammet följa upp de baskrav som ställts på byggherren under 
projekteringsfasen och i efterhand, och rapportera in detta till Boverket (Östersunds kommun, 
2013c). 
 
När projekterings- eller byggskedet är avslutat ska byggherrens hållbarhetssamordnare redovisa 
ifylld hållbarhetschecklista och Miljöbyggnadsrapport för kommunen. Vid det första större 
återrapporteringstillfället, ett till två år efter att byggnaderna tagits i bruk, måste en 
inneklimatenkätundersökning till Miljöbyggnad göras och i samband med denna planerar 
kommunen att även genomföra en enkätundersökning gällande utemiljö, kommunikation, 
näringsliv, service och eventuellt andra punkter ur hållbarhetsprogrammet. Det andra stora 
återrapporteringstillfället sker fem år efter att byggnaden tagits i bruk och efter tio år krävs 
omcertifiering med bedömning enligt kraven för befintlig byggnad till Miljöbyggnad. Utöver detta 
ska energin redovisas årligen. (Östersunds kommun, 2013b) 
 
Med den noggranna dokumenteringen och avrapporteringen är målet att för varje etapp skapa 
ännu bättre förutsättningar för hållbara lösningar. Hållbarhetsprogram och gestaltningsprogram, 
som i sin tur ligger som grund för detaljplanearbetet i kommande etapp, kommer att revideras 
inför varje kommande etapp utifrån de erfarenheter och lärdomar som dragits utifrån tidigare 
etapp eller etapper, varvid det är av extra stor betydelse att erfarenhetsåterföringen sker på ett 
systematiskt och välorganiserat sätt. (Östersunds kommun, 2013b) 

3.2. LCA enligt ISO-standard 
ISO står för International Organization for Standardization och är ett oberoende organ som bland 
annat tar fram och samordnar internationella standarder för produkter och analyser (ISO, 2016). I 
ISO-standarden 14040:2006 för LCA beskrivs att LCA berör potentiell miljöpåverkan och 
miljöaspekter genom en produkts hela livscykel från anskaffning av råmaterial, till produktion, 
användning, slutbehandling, återvinning och slutgiltigt användande. Standarden definierar en 
LCA-studie som fyra faser: 

• Definition av mål och omfattning 
• Inventeringsanalys 
• Miljöpåverkansbedömning, och 
• Tolkning. (SIS, 2006a) 

 
Strukturen för en livscykelanalys enligt ISO-standard ser ut enligt Figur 2 nedan.  
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Figur 2 - Struktur för livscykelanalys (SIS, 2006a) 

I rapporten som beskriver den utförda analysen bör resultaten och slutsatserna av LCA-studien 
redovisas på ett sätt som är avsett för mottagarna. Rapporten bör beskriva data, metoder och 
antaganden som använts i studien, samt deras begränsningar. (SIS, 2006a) 

3.2.1. Definition av mål och omfattning 
Målet för en specifik LCA ska ange: 

• Den avsedda tillämpningen 
• Skälen för studiens genomförande 
• Avsedd målgrupp (till vilka studiens resultat är avsedda att kommuniceras) 
• Om resultaten är avsedda att användas i jämförande miljöpåståenden som ska förmedlas 

till allmänheten. (SIS, 2006a) 
 
Omfattning ska vara såpass väl definierad så att omfattningen (vidd och djup) samt 
detaljeringsgraden är tillräckliga för att nå det definierade målet. Av den anledningen bör 
omfattningen inkludera: 

• Det studerade produktsystemet 
• Produktsystemets funktioner eller, vid jämförande studier, systemens funktionella enhet 
• Systemgräns 
• Allokeringsmetoder 
• Valda påverkanskategorier och metodik för miljöpåverkansbedömning, samt den 

efterföljande tolkningen som användes 
• Datakrav 
• Antaganden 
• Begränsningar 
• Inledande datakvalitetskrav 
• Typ av kritisk granskning, om detta tillämpas 
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• Typ och format för rapport om det krävs för studien. (SIS, 2006a) 

3.2.2. Livscykelinventeringsanalys (Life Cycle Inventory Analysis – LCI)	
Inventeringsanalysen i en LCA innebär datainsamling och beräkningssätt för att kvantifiera 
relevanta in- och utflöden för det valda produktsystemet. Datainsamlingen kan innefatta 
energiflöden, inflöden av råmaterial, tillsatsmaterial eller andra fysiska inflöden, produkter, 
samprodukter och avfall, samt utsläpp till luft, effluenter till jord och andra miljöaspekter. Efter 
att data samlats in bör insamlade data granskas med avseende på giltighet, relateras till 
enhetsprocesser och relateras till den funktionella enhetens referensflöde. Till sist behöver man 
allokera flöden och utsläpp till produkter och material. (SIS, 2006a) 

3.2.3. Miljöpåverkansbedömning (Life Cycle Impact Assessment - LCIA) 
Själva bedömningen av miljöpåverkan syftar till att bedöma vikten av den miljöpåverkan som 
framkommit under livscykelinventeringsanalysen, vilket innebär kopplingen av inventeringsdata 
till specifika miljöpåverkanskategorier och kategoriindikatorer. Urval, modellering och 
utvärdering av dessa miljöpåverkanskategorier medför en risk för subjektivitet i den här fasen, 
varför det är viktigt att beskriva antaganden och en transparent miljöpåverkansbedömning. (SIS, 
2006a) 

3.2.4. Tolkning 
Vid tolkning av livscykelanalysen tolkas både inventeringsanalysen och 
miljöpåverkansbedömningen. Tolkningen bör ge resultat som stämmer överens med definierat 
mål och omfattning, och ska innehålla slutsatser, en beskrivning av begränsningar samt 
rekommendationer. Under tolkningen kan LCA-studiens omfattning och/eller egenskaper och 
kvalitet på data granskas och revideras, men ska fortfarande överensstämma med den definierade 
målsättningen. (SIS, 2006a) 

3.3. Robust LCA 
Robust LCA är ett projekt genomarbetat av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med NCC, 
Cementa, Stålbyggnadsinstitutet och Svenskt Trä med syfte att visa på hur LCA kan utföras med 
olika metodansatser i olika bedömningssituationer. Projektet har utöver ISO-standard 14040:2006 
för LCA även haft specifika regler för produkter (SS-EN15804;2012+A1:2013) till grund för 
arbetet i projektet. Anledningarna till detta är att EN15804 är kopplat till nationell implementering 
av LCA och detta ansåg projektgruppen viktigt för att kunna få en vedertagen LCA-metod för 
byggbranschen. Resultatet av projektet är att gruppen tagit fram en vägledning för snävare 
utförande av LCA med mindre flexibilitet för användaren, för att stärka användbarheten vid bland 
annat produktjämförelse. I denna vägledning hänvisar projektgruppen för Robust LCA till 
ytterligare en standard, SS-EN15978:2011, som projektgruppen för Robust LCA menar är den 
som bör användas då en hel byggnad utvärderas, men bör kompletteras av SS-
EN15804:2012+A1:2013. (IVL, 2016a).  
 
Precis som ISO-standarden för LCA har Robust LCA en liknande uppdelning i utförandesteg, 
men förklarar dessa och övriga relevanta faktorer mer utförligt. De två primära stegen i Robust 
LCA förklaras nedan, tillsammans med ytterligare fakta som är av vikt för tillvägagångssättet i 
Robust LCA (IVL, 2016a).  

3.3.1. Inventering 
LCA som verktyg är ett verktyg som ger en beräknad miljöpåverkan och därmed ett analytiskt 
svar, och LCA räknas därför som ett systemanalytiskt verktyg. Grunden för systemanalys är att 
dela in aktiviteter i processer och därefter koppla ihop processen med utsläpp och resurser, vilka 
innebär en miljöbelastning. Processernas syfte är att få fram produkter, material och tjänster, och 
det första av de två LCA-stegen enligt Robust LCA är att inventera alla flöden för berörda 
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produktprocesser, vilket kan likställas med ISO-standardens andra steg 
livscykelinventeringsanalys.  

3.3.2. Miljöpåverkansbedömning 
Det andra steget i Robust LCA består av, precis som det tredje steget i ISO-standarden, en 
miljöpåverkansbedömning där den miljöbelastning som inventerats indelas och bedöms för olika 
miljöpåverkanskategorier. Projektgruppen bakom Robust LCA framhåller att det idag råder 
konsensus om att klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning och 
resursanvändning ska inkluderas i en LCA, men EN15804 förordar även att utarmning av 
abiotiska tillgångar samt en redogörelse för resulterande avfall inkluderas. Robust LCA förordar 
också att de miljöpåverkanskategorier som inte kan hanteras i en LCA ska redogöras för på något 
annat kvantitativt sätt, eller med beskrivande text, för att ge en helhetsbild. (IVL, 2016a) 
 
Som en del i miljöpåverkansbedömningen måste processernas resulterande miljöbelastningen 
allokeras till de produkter som genererats, och för detta finns det olika allokeringsmetoder som 
påverkar slutresultatet. När det gäller allokeringen av processers miljöbelastning kan det finnas 
processer som ger indirekta samband för olika produkter, t ex interna transporter, administration 
eller hyra för byggnader där produkterna tillverkas - till vilken av produkterna och i hur stor 
mängd ska detta allokeras? Robust LCA förordar att allokeringen måste regleras för att få ett så 
ensidigt verktyg som möjligt, vilket görs genom en fastställd turordning för allokeringssteget. 
Naturvetenskapliga samband ska i första hand styra allokeringen, t ex att en viss mängd energi går 
åt för att smälta eller bearbeta ett material, och denna energimängd ska därför bokföras till 
produkten som nyttjad energin. För den indirekta miljöpåverkan (transporter, kontor, försäljning) 
används ofta ekonomiska metoder där man normalt sett allokerar miljöpåverkan till största delen 
på de produkter som tillverkaren tjänar mest pengar på, då dessa produkter oftast är anledningen 
till att processägaren driver sin verksamhet. En annan viktig faktor för processallokeringen är att 
summan av den allokerade miljöbelastningen måste stämma med det totala inventerade utsläppet 
för processen, vilket innebär att det alltid måste finnas en produkt som bär miljöansvar för den 
uppkomna miljöbelastningen. (IVL, 2016a)  

3.3.3. Grundförutsättningar i Robust LCA 
Rent stegmässigt innehåller inte Robust LCA några fler steg än de beskrivna ovan, men går desto 
djupare in på detaljer i genomförandet som är av vikt för utförandet och resultatet av LCA:n, 
varför dessa detaljer genomgås ytterligare nedan. (IVL, 2016a) 

Systemsyn 
Robust LCA går igenom de två olika systemsyner som även finns i ISO-standarden; konsekvens-
LCA och bokförings-LCA. Det som skiljer dessa åt är sättet att modellera produktsystem, där 
bokförings-LCA bara tar med den direkta miljöbelastningen från ett avgränsat produktsystem som 
allokerats på produkten eller bedömningsobjektet, medan konsekvens-LCA också inkluderar 
indirekta effekter från ett sammansatt produktsystem. Projektgruppen bakom Robust LCA menar 
att då konsekvens-LCA bygger på flertalet antaganden är denna inte speciellt robust, då 
antaganden kan variera beroende på vem som antar, och förordar därför att bokförings-LCA bör 
användas då LCA används i jämförande syfte. (IVL, 2016a) 

Material- och energiåtervinning 
Att använda material som är tillverkade av helt eller delvis återvunna material påverkar 
miljöbelastningen, då produktion med material från naturresurser oftast har en högre 
miljöpåverkan än produktion från återvunna material. För produkter producerade av helt eller 
delvis återvunnet material uppkommer frågan om vilken miljöbelastning produkten bedöms 
åsamka, där det generellt sett finns två regler: 

• 100/0-regeln: En produkt som vid tillverkning använder återvunnet material “ärver” inget 
av den historiska miljöbelastning som den första produkten som använde icke-återvunnet 
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material belastades med.  
• (x/(1-x))/Fördelningsregeln: Produkter som använder återvunnet material får bära en del 

av den historiska miljöbelastningen från den första produkten, genom en på förhand given 
del av miljöbelastningen. På samma sätt så dras en given del av miljöbelastningen av vid 
tillverkning av en produkt om vissa av materialen kommer återvinnas. Ett problem är att 
bestämma hur stor del av miljöbelastningen som ska föras vidare till nästa produkt, och ett 
annat problem är att miljöbelastningen skjuts framåt i tiden till en produkt som eventuellt 
kommer att produceras. (IVL, 2016a) 

 
ISO-standarden anger att samma princip som används för processallokering ska användas för 
materialåtervinning, vilket oftast ger en fördel för 100/0-regeln. Även projektgruppen för Robust 
LCA förordar 100/0-regeln som den mest robusta. (IVL, 2016a). 
 
Energiåtervinning betraktas på liknande sätt som materialåtervinning, men i detta fall finns ingen 
princip som förflyttar använd energi till en annan framtida produkt. Enligt ISO-standardens krav 
kan inte heller inneboende egenskaper allokeras bort, vilket innebär att oavsett varifrån energin 
kommer, från återvunnet material som blir till bränsle eller annan energikälla, har den levererade 
energin en miljöbelastning som måste bokföras. Däremot om t ex fjärrvärmeverket använder 
restprodukter från en tillverkningsprocess så har dessa resurser aldrig allokerats till någon 
slutprodukt och allokeras därmed på fjärrvärmens produkter (el och värme). (IVL, 2016a) 

Användningsområde för LCA 
Projektet Robust LCA anger att LCA generellt sett kan användas i två syften: 

• Produktjämförelse 
• Jämförelse av byggnadsverk (IVL, 2016a). 

 
Produktjämförelse innebär en jämförelse av produkters miljöprestanda vilket kräver en LCA-
metodik som ger ett entydigt svar, för att producenter ska konkurrera på lika villkor. Produkter 
ska enligt Robust LCA i första hand jämföras med en funktionell enhet, vilket innebär att en 
produkt som jämförs med en annan måste uppfylla samma funktionella nytta. Ett exempel på 
funktionell enhet är 1 m2 taktäckningsmaterial inklusive drift och underhåll under 50 år. (IVL, 
2016a) 
 
Jämförelse av byggnadsverk enligt Robust LCA innebär att man beaktar hela konstruktionen och 
olika möjliga konstruktionslösningar. Vid utförd LCA i designskedet kan man minska ett 
byggnadsverks miljöbelastning genom att utvärdera vilka delar av konstruktionen som kan utföras 
på olika sätt. När bedömning görs på byggnadsverksnivå kan olika delar av livscykeln jämföras, 
men bland annat BREEAM ställer krav på att användningsfasen ska ingå i LCA:n, vilket 
inkluderar drift och underhåll för byggnaden. (IVL, 2016a) 
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4. Undersökningsmetod 
För att kunna svara på syftet och forskningsfrågan krävs att miljöbelastningen för respektive 
byggnad undersöks och drivande faktorer till miljöpåverkan identifieras, vilket i det här arbetet 
besvaras genom att en LCA genomförs. För att även svara på om byggnaderna uppfyller målen i 
hållbarhetsprogrammet samt anledningarna till utfallet krävs att byggnaderna utvärderas gentemot 
hållbarhetsprogrammet. Metoden för att ge rekommendationer är att basera rekommendationerna 
på presenterad teori och framkommet resultat och kräver därför ingen större redogörelse. Av dessa 
anledningar är metoden för arbetet uppdelad i två delar som redovisas under varsitt underkapitel: 

• Metod för att utvärdera byggnaderna gentemot hållbarhetsprogrammet 
• Metod för att undersöka identifiera drivande faktorer till miljöbelastning 

4.1. Utvärdering måluppfyllelse hållbarhetsprogram 
Examensarbetets måluppfyllelseutvärdering bygger på en uppföljning av hur väl de respektive 
byggherrarna uppfyller de mål som rör ekologisk hållbarhet i hållbarhetsprogrammet, och en 
förklaring till utfallet. Initialt planerades att följa upp målen genom att ta del av de 
arbetschecklistor (se Bilaga 1) som enligt hållbarhetsprogrammet ska fyllas i och kontinuerlig 
redovisa, granska och utvärdera i vilken utsträckning kraven följs. Det har dock framkommit efter 
intervju med Bengt Gryckdal, mark och exploateringschef på Östersunds kommun och 
övergripande hållbarhetssamordnare för Storsjö Strand, att dessa checklistor inte används under 
byggnationen av byggnaderna. Checklistorna har senast uppdaterats under september 2015, vilket 
är före detaljplanen vunnit laga kraft och före byggnationerna ens har påbörjats. (Gryckdal, 2016) 
I markanvisningsavtalet står det uttryckligen att checklistorna och dess krav ska uppfyllas: 
“Hållbarhetsprogrammet med checklistor ställer krav som ska uppfyllas” (Östersunds Kommun, 
2013c s.1) och även i köpekontraktet står det angivet att dessa krav ska uppfyllas (Östersunds 
Kommun, 2015).  
 
För att ändå undersöka hur väl målen följs utformades inom ramen för examensarbetet ett 
frågeformulär utifrån kommunens samtliga mål i hållbarhetsprogrammet som anses vidröra 
ekologisk hållbarhet och vad som kan anses vara byggherrens ansvar, detta efter egen bedömning 
som granskats av handledare. Andra sätt att följa upp detta hade kunnat vara att undersöka det i 
byggnaderna eller att granska ritningar och projekthandlingar, men då byggnaderna inte är färdiga 
och det är långt mer tidskrävande att granska projekthandlingar ansågs ett frågeformulär vara 
bästa metoden för ändamålet. Hållbarhetsprogrammet har reviderats vid två tillfällen under våren 
2014 men utan nytryckning av programmet. Ingen av revideringarna rörde dock mål som berör 
ekologisk hållbarhet varvid det utgivna hållbarhetsprogrammet använts som underlag.  
 
Det framtagna frågeformuläret har projektgruppen använt vid intervjuer av de båda 
hållbarhetssamordnarna för de respektive kvarteren som undersöks, Gabriel Duveskog för hus C, 
samt Katja Svanberg hus B. Vissa frågor kunde inte hållbarhetssamordnarna svara på utan 
hänvisade till andra personer och projektgruppen har då sökt svar hos dessa personer. 
Utvärderingen av målen är beroende på intervjuobjektens subjektiva svar, vilket innebär att det rör 
sig om en kvalitativ undersökning.  
 
Utifrån svaren har projektgruppen med utgångspunkt i en sexgradig Likert-skala (Röst et al., 
2006) värderat hur väl varje delmål i hållbarhetsprogrammet uppfylls: 

• uppfylls helt, 
• uppfylls i hög grad  
• uppfylls delvis  
• uppfylls i låg grad 
• uppfylls inte alls  
• Ej aktuellt/vet ej 

Därtill finns en motivering till varje frågas val av uppfyllandegrad. Svaret på frågorna presenteras 
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i kapitel 5.1 Utvärdering måluppfyllelse hållbarhetsprogram.   
 
Då bedömningen av måluppfyllelsen dels är baserad på intervjuobjektens subjektiva svar och dels 
är mätt genom examensarbetarnas bedömning av uppfyllelsegrad kan validiteten i resultatet 
ifrågasättas. Intervjuobjektens svar på vad som genomförts rörande de olika målen i 
hållbarhetsprogrammet är dock något som sedermera kan undersökas, t ex om en part för hus B 
har svarat att alla hushållsmaskiner har högsta energiklass så kan detta undersökas antingen 
genom kvitton eller genom att se på maskinerna i den verkliga byggnaden. Av den anledningen 
finns det mindre skäl att tro att intervjuobjekten har ljugit och förskönat verkligheten, men 
sannolikheten finns dock. Intervjuobjekten kan även ha överskattat det slutgiltiga praktiska 
resultatet i planeringsskedet och därmed angett en högre måluppfyllelse än i verkligheten, vilket 
också påverkar validiteten. För examensarbetarnas bedömning är validiteten beroende på de 
kunskaper som finns hus examensgruppen – att bedöma om byggnaderna har byggts 
resurseffektivt kräver kunskap om resurseffektiva byggnader och att kunna ställa 
intervjuobjektens svar i relation till andra lösningar. Även här finns förstås grund för att 
ifrågasätta validiteten, men då examensarbetarna ändå utför examensarbetet som sista kurs på det 
programmet bedöms tillräckliga kunskaper om de olika ekologiska målen i 
hållbarhetsprogrammet ha inhämtats under den 3-åriga utbildningen för att relativt rättvist kunna 
bedöma intervjuobjektens svar.  
 
För att öka reliabiliteten, alltså slumpens inverkan på mätmetoden, har varje svar av 
intervjuobjekten diskuterats för att gemensamt komma fram till en bedömning av uppfyllelsen. 
Detta säger dock inte att om någon annan hade bedömt svaren hade resultatet blivit exakt likadant, 
vilket innebär att reliabiliteten inte är 100 %, men examensarbetarnas uppskattning är ändå att 
resultatet av övriga bedömningar hade blivit snarlikt. För att ändå öka transparensen har 
examensarbetarna skrivit in sin motivering till varje bedömning av måluppfyllelse. 

4.2. Miljöbelastning och drivande faktorer till miljöpåverkan (LCA) 
Att utvärdera miljöbelastning för en byggnad och identifiera drivande faktorer till miljöpåverkan 
kan göras på flera olika sätt, och i det här examensarbetet är LCA valt som metod för det arbetet, 
då ett av de främsta användningsområdena för LCA är att identifiera möjligheter till förbättring av 
miljöprestanda hos produkter vid olika tidpunkter i livscykeln (SIS, 2006a). Med avseende på 
steg-för-steg-metodiken är det inte speciellt mycket som skiljer Robust LCA från ISO-standarden; 
Robust LCA redogör främst för de två stegen livscykelinventering och miljöpåverkansbedömning 
och ISO-standarden har utöver dessa steg även det inledande steget som definierar mål och 
omfattning och det avslutande steget tolkning. Då denna LCA genomförs som ett examensarbete 
är det för tydlighetens skull bra att inkludera ISO-standardens två ytterligare steg, mål och 
omfattning samt tolkning. Metoden för examensarbetets LCA kommer därför inkludera alla ISO-
standardens steg för att öka tydligheten, transparensen och trovärdigheten, och innebär: 

• Definition av mål och omfattning 
• Livscykelinventeringsanalys 
• Miljöpåverkansbedömning 
• Tolkning 

Dessa punkter ses som del av livscykelanalysen som i sin tur är ett resultat, varför dessa punkter 
redogörs för i resultatkapitlet. 

4.3. Källhantering 
Generellt gäller för referenshantering att källa innan punkt innebär att meningen refereras till 
källan. Källa efter punkt innebär att hela stycket eller meningar efter senaste källa refereras till 
källan.  
 
Information om mål, måluppfyllelse och mätning, t ex hur man utformar ett bra mål, har inhämtats 
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via flera olika källor, och då det gäller utformningen av metoder och arbetssätt vid måldefinition 
och mätning finns hög grad av subjektivitet i källorna – de flesta har en egen unik bästa metod. 
För att ändå få fram en rättvis bild av ämnet har flera olika källor granskats och informationen 
som redovisas i rapporten har funnits hos flera olika källor, vilket styrker troligheten. 
 
Information om Storsjö Strand har inhämtats via hemsidor (Östersunds kommun, 
bostadsrättsföreningen Sjöbodarna, hus C, bostadsrättsföreningen Storsjö Strand, hus B) samt via 
intervjuer med representanter för Östersunds kommun, Persson Invest och Genova. Alla dessa 
parter kan ha anledning att ge en något förskönad bild av deras inblandning, men då 
projektgruppen intervjuat alla tre parter bedöms en rättvis bild återspeglas i rapporten.  
 
Information om metodiken för livscykelanalys har hämtats från Svensk Standard, vilket bedöms 
vara en mycket tillförlitlig källa. Information om det som livscykelanalysen behandlar, alltså 
ingående material och energi för respektive hus, hämtas från primärt kalkyler för respektive hus, 
samt från energibalansberäkningar och för vattenförbrukning tillämpas ett generellt värde. 
Kalkyler för hus är i allmänhet alltid relaterade till ett visst mån av osäkerhet, och beror även på 
vem det är som utför kalkylen. Detta är något som projektgruppen visserligen kan ta med i 
beräkningarna, men då dessa kalkyler är den enda informationen om husen som finns till hands är 
det också den enda informationen som tas med i livscykelanalysen. Mer diskussion om detta finns 
i kapitel 5.2.4 under Begränsningar och känslighetsanalys, då hela LCA:n redogörs för i 
Resultatkapitlet och tolkningssteget ska innehålla just en beskrivning av begränsningar och 
känslighetsanalys. 

4.4. Uppdelning av arbetet 
Vid utförandet av examensarbetet har arbetet delats upp mellan de två skribenterna så att den ene 
har varit huvudansvarig för måluppfyllelseutvärderingen och den andra huvudansvarig för 
livscykelanalysen. Med huvudansvar innebär att det är denne som har lett, planerat och delegerat 
arbete inom området, samt skött kontakter med externa parter. För att inkludera båda skribenter i 
alla delar av examensarbetet har skribenterna dessutom avtalat om ansvar för varsitt hus på 
Storsjö Strand, så den ene skribenten har gjort både måluppfyllelseutvärdering och 
livscykelanalys för det ena huset och detsamma för den andra skribenten och det andra huset. 
Genom ett sådant arbetssätt har det varit tydligt vem som ansvarar för vad och vad respektive 
skribent måste göra inom examensarbetet. För delar av rapporten som rör båda arbetsområdena, t 
ex inledning, slutsatser, diskussion och så vidare, så har båda skribenter arbetat med dessa delar.  
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5. Resultat 
För att svara på den första forskningsfrågan om hur väl byggherrarna har uppfyllt målen i 
hållbarhetsprogrammet redogörs resultatet från intervjuer med alla inblandade parter under 
rubriken nedan, 5.1 Utvärdering måluppfyllelse hållbarhetsprogram. Den andra forskningsfrågan 
om vilka drivande faktorer som finns bakom en byggnads miljöpåverkan besvaras under rubriken 
5.2 LCA, där hela livscykelanalysen med mål och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöbelastningsbedömning och tolkning redogörs för. Den tredje forskningsfrågan om vilka 
rekommendationer som kan ges till Östersunds kommun besvaras i kapitel 7 Slutsatser. 

5.1. Utvärdering måluppfyllelse hållbarhetsprogram 
Under examensarbetets gång har det vid intervjuer uppdagats att hållbarhetsprogrammets mål 
kommer uppfyllas i viss mån, men absolut inte till 100 %, och framförallt har det uppdagats att 
kommunen inte själva kommer utvärdera byggherrarna såsom initialt var planerat. 
Examensarbetets resultat rörande målen i hållbarhetsprogrammet består därför av en egen 
uppföljning av respektive byggherres uppfyllelse av målen i hållbarhetsprogrammet, och av en 
förklaring till varför målen inte nödvändigtvis har uppnåtts. Anledningarna till detta har 
undersökts via intervju med kommunens hållbarhetssamordnare Bengt Gryckdal, och redovisas 
för att ge en förklaring till hållbarhetsprogrammets måluppfyllelse. Resultatet från dessa intervjuer 
presenteras nedan. 

5.1.1. Intervju med kommunens hållbarhetssamordnare 
Samtlig information under denna rubrik, 5.1.1 Intervju med kommunens hållbarhetssamordnare, 
kommer från intervjuerna som genomförts med Bengt Gryckdal (2016), Mark och 
Exploateringschef, Östersunds kommun och hållbarhetssamordnare för projektet Storsjö Strand. 
 
Storsjö Strand är ett unikt område för Östersunds kommun och visionerna om att skapa ett hållbart 
och attraktivt område har sedan länge varit höga. Bidraget från Delegationen för hållbara städer 
var ett bidrag till planering och idéskapande gällande innovativa lösningar och för att få igång 
tankeprocessen kring vad hållbart byggande skulle kunna innefatta just på Storsjö Strand, och har 
därmed aldrig varit ett bidrag i syfte att skapa hållbara hus. Investeringen på nästan 8,1 milj. kr i 
egenfinansiering och bidrag för planering och projektering resulterade bland annat i en rad 
separata utredningar med syfte att kartlägga förutsättningar och rekommenderade åtgärder för att 
skapa bästa förutsättningar gällande respektive område, till exempel dagvatten, buller, 
mikroklimat med mera. Resultaten från alla utredningar och övriga visioner gällande området 
sammanställdes i hållbarhetsprogrammet (Östersunds Kommun, 2013b) och 
gestaltningsprogrammet (Östersunds Kommun, 2013a), vilka också var tänkta att fungera som 
kravdokument för byggherrarna då målen kontrakterades i markanvisningsavtalet (Östersunds 
Kommun, 2013c) och köpekontraktet (Östersunds Kommun, 2015). I och med att slutrapporten 
för bidraget skickades in till Boverket i februari 2015 och också godkändes var 
planeringsprojektet, som var det huvudsakliga projekt som kommunen fick anslag för, avslutat. 
 
Under projekteringens gång upptäckte kommunen själva att alla enskilda krav i 
hållbarhetsprogrammet inte skulle gå att uppfylla. I hållbarhetsprogrammet (Östersunds Kommun, 
2013b) anges t ex Miljöbyggnad Guld som kravnivå för alla enskilda parametrar som bedöms i 
Miljöbyggnad, men med kvarterens utformning och läge är det endast möjligt att nå upp till brons 
gällande till exempel dagsljus, vilket leder till att högsta nivån för den totala byggnaden kan bli 
högst silver. När detta upptäcktes startades nya förhandlingar med byggherrarna - kommunen ville 
ändra de specifika målen gällande Miljöbyggnad Guld till ett generellt mål om totalt 
Miljöbyggnad Silver för byggnaderna med krav på certifiering i byggherrens regi, men detta sa 
byggherrarna nej till då detta inte kontrakterats och certifieringen skulle innebära en kostnad. 
Ursprungstanken var att kommunen skulle agera certifierare utifrån de krav som formulerats i 
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hållbarhetsprogrammet, vilket i sig inte skulle innebära någon kostnad för byggherrarna, men i 
efterhand konstaterades att kommunen saknar resurser för att utgöra certifierare. Flera av de som 
jobbat med planer och projektering för Storsjö Strand hos kommunen slutar dessutom sina 
tjänster, vilket gjorde att kommunen inte längre har varken resurser eller kunskapen om sina egna 
planer och projektering. 
 
Under processens gång beslutar också regeringen att kommuner inte får ställa några särkrav som 
avviker från Plan och bygglagen, som styr kommunens detaljplanering och anger att ”kommunen 
får inte reglera mer än nödvändigt" (SFS 2010:900), och Boverkets byggregler som styr det 
byggnadsmässiga utformandet (BFS:2014:3). Det resulterar i att enda sättet att kunna ställa 
specifika krav på byggherrarna, utöver det som regleras i bygglovet är genom avtal utanför 
detaljplaneprocessen, till exempel markanvisningsavtal, köpekontrakt och dylikt. Kommunen har 
angivit i både markanvisningsavtalet och köpekontraktet att hållbarhetsprogrammet ställer krav 
som ska följas men det som blivit problematiskt i det här fallet är att kommunen, efter avtalens 
tecknande, uppmärksammat sig på att alla punkter i hållbarhetsprogrammet inte är genomförbara 
och en del mål väldigt diffusa och tolkningsbara. Kommunen har därför valt att inte använda sig 
utav arbetschecklistorna, de kommer inte att rapportera något till Boverket och inte heller följa 
upp varje enskilt mål i sig gentemot byggherrarna. Det betyder att kommunen inte kommer kräva 
att byggherrens hållbarhetssamordnare ska redovisa ifylld hållbarhetschecklista eller 
Miljöbyggnadsrapport. Detta innebär dock inte att hållbarhetsprogrammet inte ska beaktas under 
byggnationen på Storsjö Strand – hållbarhetsprogrammet är fortfarande en utgångspunkt i 
kontrakten och ska följas i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Kommunens utvärdering kommer således inte ske på det sättet som var planerat från början, men 
en intern utvärdering vid ett lärdomsmöte, som kommunen själva valt att kalla det, kommer att 
ske för alla inblandade parter från kommunens sida. Planeringsprocessen gällande etapp 1 har gett 
mycket erfarenheter som är viktiga att ta med sig till etapp 2, framför allt att krav och mål bör 
planeras i en helhetssituation med verklighetsförankring där det ses till att mål och krav är 
genomförbara och formuleras mätbart med krav på certifiering av utomstående organisation eller 
myndighet. Detta bör kontrakteras i markanvisningsavtalet, enligt Gryckdal.  
 
Hållbarhetsprogrammet anger inte bara mål och krav för byggherrarna utan även för kommunen. 
Enligt Gryckdal kommer kommunens egna krav att uppfyllas där det är organisatoriskt och 
praktiskt möjligt, vilket det anses vara i stor utsträckning. 

5.1.2. Intervju för kvarter B 
Nedanstående uppföljning av hållbarhetsprogrammets måluppfyllelse för hus B har inhämtats 
genom intervju med Katja Svanberg, projektchef för Genovas hus, kvarter B, Olle och Fredrik 
Axne, VD respektive arbetsledare för Treeab som är totalentreprenör för kvarter B, samt Simon 
Thellbro, projekterande arkitekt för bland annat innergården för kvarter B. 

Tabell 1 - Uppfyllelse hållbarhetsprogram, kvarter B 
Målkategori Fråga Svar Uppfyllelsesgrad 
Livskraftig 
stadsutveckling 

Vad har ni gjort för 
val/hur har ni arbetat för 
att möjliggöra smart och 
effektiv skötsel av t ex 
parkförvaltning, 
dagvatten, 
snöskottning/snöuppläg
g, gräsklippning etc? 
Har ni utarbetat några 
skötselplaner för det? 

Katja: Allt utanför fasadliv ansvar kommunen för, så 
Genova ansvarar endast för innergården. I nuläget finns det 
ingen skötselplan, men det kommer finnas när innergården 
tas i bruk. Katja tror att snöupplag finns utanför. Brunnar 
finns för avrinning inne på gården, både för ytvatten och 
stuprörsanslutningar. Brunnar och dagvatten är planerat att 
ansluta till kommunens kanal för dagvatten ”öppet dike i 
snyggt format”. Kan bli problem med lutningen längs hela 
sträckan, men så är ambitionen. Snö läggs upp på gräsyta, 
gångar skottas. Planteringar. Sedumtak på de lägre huset 
försenar avrinningen. Entreprenören som gör innergården 
ska lämna en skötselplan.  

Uppfylls delvis: Det 
som måste beaktas för 
att området ska 
fungera har beaktats. 
Dock har ingen 
särskild vikt lagts vid 
detta och det saknas 
också skötselplan. 
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Lokalt 
företagande 
och 
verksamheter 

Har ni skapat lokaler för 
ett specifikt ändamål 
eller lokaler med 
flexibilitet och 
möjlighet till 
samutnyttjande av 
funktioner? 

Katja: Några lokaler i botten har utformats med toalett och 
pentry för att kunna användas till vad som helst. Effektiv 
rumshöjd där det är lokaler är 3,50 minus höjd för 
installationer (minst 2,70) medan lägenheterna på botten har 
ännu högre i tak då installationerna genomförs i bjälklaget. 
Lägenheterna skulle alltså kunna göras om till lokaler med 
tänkt uppfyllt rumshöjd. Lägenheterna ovanför markplan 
kommer att ha en effektiv takhöjd på minst 2,60m. 
Sopsortering är ute på gatan på kommunens mark. I 
bygglovet har de granskat om avståndskravet (50 m från 
entréer) uppfylls, och då de fått bygglov antar de att det är 
uppfyllt.  

Uppfylls helt: Lokaler 
har utformats i 
bottenplan och är 
flexibla för varierande 
användning  

Kretslopp Hur hanterar ni 
dagvatten och 
spillvatten från 
uppställningsplatser för 
båtverksamhet i och vid 
sjön samt tvätt av 
motorfordon, båtar och 
liknande? 

Katja: Något samarbete mellan 
byggherrarna/bostadsrättsföreningarna får dessa komma 
överens om hur uppställningsplatser för båtverksamhet ska 
gå till och fungera, så det är inte med i projekteringen i 
nuläget.  

Uppfylls inte alls: Har 
ej beaktats och 
uppfylls därmed inte 
alls 

Kretslopp Vad har ni gjort för val 
gällande växttyper och 
gestaltning av kvarteret? 
Bör utformas enligt 
grönyteprogram. 

Katja och Simon: Taken är sedumtak. Utformningen av 
innergården har först och främst utgått från att försöka möta 
standarder samt även skapa en innergård som är 
användarvänlig. Efter det har det handlat om att skapa en 
yta som lockar blicken och väcker intresse, både om du 
tittar på den uppifrån en balkong, från en altan eller ser den 
genom den promenadaxel som löper från ingången av huset 
till utgång mot Storsjön. Växtvalet har valts med hänsyn till 
säsongsförändringar, att ytan ska förändras med säsongerna, 
och utifrån att de ska klara den växtplats som skapas med 
hänsyn till förutsättningarna såsom att det är en 
bjälklagsplantering. 

Uppfylls helt: Krav 
och visionsdokumet 
har beaktats helt vid 
gestaltning, växttyper 
svaras på i fråga nedan 

Kretslopp Hur har ni arbetat för att 
skydda existerande 
habitat/populationer? 
Hur har ni arbetat för att 
stärka stadens 
biodiversitet och 
ekologiska värde? 

Katja och Simon: I området finns det inga habitat eller 
populationer som innergårdsutformningen kan ta hänsyn till 
eftersom det ingår, och kringlöps, av nybyggnader som 
kräver att området schaktas och stöps om. Innegården har 
berikats med blommande träd och buskar för att till viss del 
glädja de boende men även för att besökas av pollinatörer 
såsom humlor m.fl. samt även småfåglar. Förutom den 
tanken har övriga tankar för att skapa bättre biodiversitet 
begränsats av ytan för innergården genom att utrymmet för 
att bidra till stärkt biodiversitet är ganska litet, kanske till 
och med obefintligt, då ytan dessutom ska användas som 
gångvägar, lekyta m.m. 

Uppfylls helt: Inga 
existerande habitat 
finns att skydda - 
istället har områdets 
biodiversitet och 
ekologiska värde 
utvecklats i hög grad. 

Kretslopp Hur har ni arbetat för att 
skapa resurseffektivt 
byggande? Har ni 
återanvänt några 
befintliga material så 
som golv, stommar, 
interiörer med mera? 
Hur har ni beaktat 
upptaget/inbyggt kol? 

Katja: Inget material är återanvänt, ”det går inte”. Stommar 
och interiörer kan inte heller återvinnas, projektet är så 
specifikt och kunderna får göra sina egna tillval. Alla 
bärande väggar är platsgjutna, men skivformarna hyr eller 
återvinns. Betongen fylls på i den mån det behövs, så det 
blir inget spill av betong iaf. För trä blir det visst spill 15%.  

Uppfylls i låg grad: 
Upptaget inbyggt kol 
har ej beaktats. Inget 
material har 
återanvänds, förutom 
skivformarna som 
hyrs. Platsgjutet - 
minimalt med spill 

Lokalt 
företagande 
och 
verksamheter 

Är era byggnader 
utformade med 
flexibilitet för förändrad 
användning över tid 
eller utformade för ett 
specifikt brukande? 

Katja: Lägenheterna förutom bottenplan har 2,60 (med 
undantag för penthouse), i övrigt är bottenplanet flexibelt 
med minst 2,70. Väldigt varierande 
lägenhets/lokalstorlekar. De bärande betongväggarna går 
inte att flytta, men eventuellt göra en dörröppning, men de 
vanliga utfackningsväggarna (ej bärande) går att flytta. Kök 
och badrum går inte att flytta då rör och dylikt är ingjutna. 

Uppfylls delvis: 
Rumshöjden för 
lokaler uppfylls. Svårt 
att ändra utformningen 
av ytorna i och med att 
kök och badrum ej går 
att flytta. 
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Kropp och själ Hur har ni arbetat med 
att skapa ett gott 
mikroklimat? 

Katja: Tankar på att skapa ett bättre mikroklimat har 
funnits, särskilt eftersom det givits plats till en mindre 
lekplats. Träd och grönska bidrar till att bevara fukt i luften 
och ger skugga, vilket förhindrar att lokala ”värmeöar” 
bildas. 

Uppfylls helt: 
Lekplats, omväxlande 
sol och skugga, träd 
och grönska anses 
bidra till gott 
mikroklimat. 

Kretslopp Har ni använt nybrutna 
markmassor eller 
återanvänt ballast och 
fyllnadsmassor för 
uppbyggnad av vägar 
etc? 

Katja: Har inga vägar (kommunens ansvar), har inte använt 
så mycket fyllmassor alls eftersom det är källare och det har 
främst körts bort massor. Det som är uppgrävt har antingen 
körts bort vidare på området eller körts bort till Gräfsåsen. 
Har inte fyllt upp någonting.  

Ej aktuellt/vet ej: 
Kommunens ansvar 

Kretslopp Har ni något 
"Hållbarum" för 
återbruksverksamhet 
och 
kretsloppsutställning? 

Katja: Genova har inget, eventuellt har kommunen ett sånt.  Uppfylls inte alls: Har 
ej Hållbarum 

Kretslopp Har ni någon 
avfallshanteringsplan 
för sortering av 
byggavfall i 
entreprenadskedet? Hur 
stor blir er mängd 
byggavfall per m2? Och 
hur mycket av detta 
avfall är deponi? 

Olle och Fredrik Axne, Treeab: Ja, avfallshanteringsplan 
finns, men vet inte hur mycket byggavfall som kommer 
finnas per m2, och vet inte heller hur mycket som kommer 
gå åt till deponi. Enligt en tidigare byggavfall i södra 
Sverige är ca 22% i deponi.  

Uppfylls i låg grad: 
Avfallshanteringsplan 
finns. Vet ej kilo 
avfall/m2 och 
mängden deponi 
väntas bli över det 
dubbla mot målet om 
10% 

Kretslopp Har ni någon 
masshanteringsplan som 
beaktar schaktmassor 
som uppstår vid 
exploateringen för att 
skapa den topografi som 
GP beskriver för att 
skydda mot 
översvämning och leda 
dagvatten med självfall? 

Katja: Främst kommunen som behöver massor, men 
Genova har kört iväg det som var tvunget att köras iväg (för 
att marken kan var en hälsofara). På innergården kan inte 
jorden återbrukas, då denna inte var i bra skick, utan där 
fylls det på med fin matjord.  

Uppfylls inte alls: 
Masshanteringsplan 
saknas 

Gestaltningspro
grammet 

Vad har ni valt för 
växtarter vid 
utformningen av 
grönytor? (Stadsdelen 
ska ha en lokal 
förankring genom lokala 
växtarter) 

Katja och Simon: I utformningen finns: 
Ängssådd - lokal 
Röd rudbeckia - ej lokal 
Backtimjan - lokal 
Näverhägg - ej lokal 
Bollpil - ej lokal 
Björkspirea - ej lokal 
Hansaros - ej lokal 
Dansk klottuja - ej lokal 
Bergstall - ej lokal 

Uppfylls i låg grad: 2 
av 9 möjliga växttyper 
är lokala. 

Gestaltningspro
grammet 

Hur har 
dagvattenhanteringen på 
torg och gaturum 
hanterats? 

Katja: Kommunens uppgift, men det är svårt att gräva ner 
djupa ledningar då det är så nära. Sedumtak bidrar till 
fördröjning 

Uppfylls helt: 
Dagvattensystemet är 
utformat för att klara 
detta krav. 

Gestaltningspro
grammet 

Hur har ni utformat 
gårdarna? Ska vara 
gröna med 
dagvattenhantering. 

Katja: Se ritning (Bilaga 2 i denna rapport). Uppfylls helt: 
Gårdarna är gröna 
med 
dagvattenhantering. 
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Gestaltningspro
grammet 

Parkeringsgaragen bör 
vara halvt nedgrävda 
med solinsläpp för att 
möjliggöra flexibel 
användning. Hur har ni 
löst parkeringsfrågan, 
och hur är tillgången på 
solljus i 
parkeringsbyggnaderna? 

Katja: Helt nedgrävda garage, man åker ner via ramp och i 
själva rampen finns ett fönster. Boende eller lokaler får inte 
vara under 1000-årsflödesgränsen, vilket gör att det inte är 
aktuellt med lokaler eller boende i garaget. Garaget står 
dock emot 1000-årsflödet (vattentät gjutning, som en 
omvänd bassäng). Om det väl skulle hända finns sen 
proppar som man kan dra in för att inte huset ska flyta upp.  

Uppfylls inte alls: Helt 
nedgrävda och saknar 
solinsläpp 

Miljöbyggnads
parametrarna 
berör Kropp 
och själ, 
Klimatsmart 
byggande och 
Kretslopp 

Om ert kvarter/era 
byggnader skulle 
certifieras enligt 
miljöbyggnad, vilken 
nivå skulle ni då uppnå 
för respektive punkt?  

Katja och Johan Halvarsson, Sweco: Katja: Johan 
Halvarsson på Sweco håller på att utvärdera detta. Silver 
totalt. Johan: Projekterar för guld på energi, silver totalt. Ej 
färdigutrett för respektive parameter. 

Uppfylls i hög grad: 
Generell 
Uppfyllelsesgrad för 
miljöbyggnadsparamet
rarana: Totalnivå 
silver innebär att 
flertalet parametrar 
kommer uppnå guld 
då några endast kan 
uppnå brons. 

Hållbar 
mobilitet 

Kommer ni att erbjuda 
bilpooler eller andra 
alternativ till eget 
bilägande? Hur har ni 
arbetat med att skapa 
hållbara transportsätt? 

Katja: Inte som det är tänkt nu, men Genova försöker hitta 
en lösning för bilpooler. Dock svårt att få till en bilpool i ett 
litet hus, men kanske på parkeringen bredvid så att man kan 
dela med fler byggherrar. Det pågår försök till att få till det. 
P-talet är 0,8 per lägenhet, Genova har någon över. 
Cykelparkeringstalet kommer uppfyllas (2,5 per lägenhet).  

Uppfylls delvis: 
Arbetas för bilpooler. 
Cykeltalet uppnås 

Hållbar 
mobilitet 

Hur har ni gjort för att 
minska miljöpåverkan 
från byggtransporter? 
Samordning? 
Konfektionering? 
Bränsleval? 

Olle och Fredrik Axne, Treeab: Kör med miljödiesel, men 
annars är det vanliga dieselmaskiner. 

Uppfylls i låg grad: 
Fulla leveranser. 
Totalentreprenören 
kör med miljödisel. 
Ingen samordning 
eller konfektionering. 

Klimatsmart 
byggande 

Hur är era byggnader 
anpassade till 
förväntade 
klimatförändringar? 
(Högre temperatur, 
starkare vindar, mindre 
snö, kraftigare och mer 
regn) 

Katja: Anpassat för kallt klimat (nuläget) anpassat för 
översvämningar, betong är värmetrögt vilket gör det bra 
anpassat mot t ex köldknäppar. Fjärrvärme ger en säker 
uppvärmning. Sedumtaken är fördröjande för nederbörd. 
Innergården är väl skyddad mot stormar, och betong är 
tungt så det står nog kvar. Kommunens ”dike” är anpassat 
för att kunna rinna av direkt i storsjön vid extrem höga 
vattenflöden.  

Uppfylls helt: 
Samtliga aspekter ur 
målet har beaktats 
under projekteringen 

Klimatsmart 
byggande 

Hur har ni valt att 
ljussätta er 
kvartersmark? Typ av 
ljuskällor, 
energieffektivitet, 
ljusföroreningar. 

Katja: LED-belysning. Kommunen gör belysning på 
vägarna, och på innergården finns små pollare med lysen. 
Finns även fasadbelysning, lyser upp och ner inte inåt mot 
kvarteret. Kommunens lysen håller på att kontrolleras så att 
dessa inte ska lysa direkt in i en lägenhet.  

Uppfylls i hög grad: 
Led-belysning bidrar 
till energieffektivitet.  

Klimatsmart 
byggande 

Har ert kvarter 
utformats på så vis att 
solvärmen kan 
utnyttjas? Hur blir 
vindpåverkan på era 
byggnader? Har ni gjort 
något speciellt för att 
minimera energibehovet 
i byggnaderna? 

Katja: Inga solceller, men väldigt mycket stora fönster mot 
sydväst (sjön). Kylan är inget problem att ta hand om, men 
värmen… Balkongerna är indragna med ett skärmtak ut för 
att få bort värmen från balkongerna. Många kommer välja 
inglasning som tillval även på andra sidor än järnvägssidan 
(där det är krav p.g.a. ljud). Vinden ska inte påverka husen, 
men i övrigt är kommunen ansvarig för att sätta upp 
vegetation utanför kvartersmark. Mycket isolering, 
ventilation med värmeåtervinning, tätt hus (provtryckning 
ska göras) bra u-värden på fönster. Guld i miljöbyggnad.  

Uppfylls i hög grad: 
Byggnaderna har 
utformats med flertalet 
åtgärder för att 
minimera 
energibehovet.   
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Kropp och själ Kommer ni att ha någon 
pedagogisk information 
i området gällande 
lokalt omhändertagande 
av dagvatten, 
källsortering, 
energilösningar, 
laddstationer, 
odlingslotter eller 
liknande? 

Katja: Information för det som berör byggnaden, för 
källsortering och laddstation kommer det finnas. 
Bostadsrättsföreningen får själv besluta om odlingslotter. 
Ingen lekplats. eller grillplats, men däremot stenbelagd yta 
så att man KAN använda det som lekplats/grillplats. 
Eventuellt kan de lägre husens uteplatser inglasas för att 
kunna användas som odlingslotter (får boende bestämma).  

Uppfylls delvis: 
Information kring det 
som boende kommer 
nyttja, 
"bruksanvisning", men 
ingen ytterligare 
information om andra 
lösningar i syfte att 
skapa intresse och 
förståelse  

Livskraftig 
stadsutveckling 

Har ni några 
dokumenterade 
miljösäkrande rutiner 
kring byggnationen av 
ert kvarter? 

Olle och Fredrik Axne, Treeab: Treeab, Kvalitet- och 
miljöplan, släcka när vi går hem, bland annat. Så JA, har 
miljösäkrande rutiner kring byggnationen. Treeab strävar 
mot att certifiera mot både 9001 och 14001.  

Uppfylls helt: 
Miljöplan finns, 
strävar mot ständig 
förbättring och 
certifiering 

Klimatsmart 
byggande 

Har ni utformat era 
byggnader med några 
speciella åtgärder för att 
minska 
elförbrukningen? 

Katja: Mycket isolering, ventilation med värmeåtervinning, 
tätt hus (provtryckning ska göras) bra U-värden på fönster. 
Guld i miljöbyggnad energi. LED-belysning i hela huset 
(badrum och köket) i övrigt är det kontakter i lägenheter.  
Ansluten till fjärrvärmenätet. 

Uppfylls helt: Vidtagit 
många energieffektiva 
åtgärder. Ansluten till 
fjärrvärme. 

Klimatsmart 
byggande 

Vad är det för 
energiklass på era 
elinstallationer? 
Pumpar, hissar, 
rulltrappor, belysning 
etc. 

Katja samt Olle och Fredrik Axne, Treeab: På vitvaror är 
det ”bra energiklass”, energiklass A på ugn, diskmaskin 
kyl/frys A++. Generellt sett verkar det vara minst 
energiklass A på alla vitvaror.  
 
Hissar, pumpar kan säkert Olle Axne svara på. Ska uppnå 
miljöbyggnad Guld står det i handlingarna. Kone 
monospace. Bäst i klassen på miljöeffektivitet (hiss), 
pumpar är styrt av VVS-firman, så det vet man inte.  

Uppfylls i hög grad: 
På de produkter där 
information gått att få 
fram har väldigt bra 
energiklasser valts, 
många gånger högsta. 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer det finnas 
integrering av 
solceller/solfångare, 
vindkraft eller annan 
förnybar 
energiproduktion på ert 
kvarter? 

Katja: Nej. Kommunen har reglerat att det måste anslutas 
till fjärrvärme.  

Uppfylls inte alls: 
Ingen integrering av 
förnyelsebar 
energiproduktion i 
dagsläget och inte 
heller planerat i 
framtiden. 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer boende i era 
byggnader ha 
individuell mätning av 
el- och tappvarmvatten 
med återkoppling i 
lämpligt gränssnitt? 

Katja: Det kommer finnas individuell mätning av el, men 
inte av tappvarmvatten. Enligt en rapport från boverket 
kommer mätningar för tappvarmvatten kosta mer än det 
ger, vilket gör att Genova har valt bort det.  

Uppfylls delvis: Målet 
för el uppnås men inte 
målet för 
tappvarmvatten 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer ni årligen att 
rapportera 
energianvändning och 
energiproduktion till 
kommunen? 

Katja: Måste vi det så gör vi det. Energiproduktionen är 
noll.  

Uppfylls helt: Målet 
uppfylls i sin helhet 
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Klimatsmart 
byggande 

Från det att det finns 
möjlighet kommer ni 
använda 
biobränslebaserad 
fjärvärme för 
uppvärmning av bodar 
och uttorkning av 
byggnader? Är er 
elanvändning helt, 
delvis eller inte alls 
förnyelsebar? Vad har ni 
för energityp på 
arbetsbelysningen och 
är den närvarostyrd? 

Katja samt Olle och Fredrik Axne, Treeab: Så fort värme 
behövs och är tillgängligt (enligt kommunen nu) kommer 
fjärrvärme användas för uppvärmning av stomme och 
uttorkning. Inte för uppvärmning av bodar, de värms upp 
med el. Jämtkraft levererar både el och fjärrvärme, och 
deras el är (väl) förnybar. Ingen aning om 
arbetsbelysningen det vet Treeab. Treeab: inte närvarostyrd, 
men släcker det när man går hem.  

Uppfylls i hög grad: 
Fjärrvärme nyttjas 
under produktion men 
ej till uppvärmning av 
bodar. Jämtkraft 
levererar förnyelsebar 
el. Arbetsbelysning är 
ej närvarostyrd men 
entreprenören är väl 
medveten och belyser 
endast när de arbetar. 

Kretslopp Kommer ni att utnyttja 
naturliga 
fördröjningsprocesser 
för dagvattnet? I vilken 
utsträckning kommer 
dagvattnet att infiltreras 
och perkoleras? Har ni 
några kompletterande 
fördröjningsåtgärder av 
dagvattnet innan 
avledning? 

Katja: Sedumtak kommer fördröjas. Infiltrering genom 
sedum, perkoleras.. Kommer gå ut i kommunens kanal.  

Uppfylls helt: Målet 
uppfylls i sin helhet 

Kretslopp Vad blir 
avrinningskoefficienten 
från er kvartersmark för 
dimensionerade 10-
minuters 10-årsregn? 

Simon: Det har räknats ut eftersom det var viktigt att veta 
hur mycket vatten som togs upp av takytor och innergård 
samt hur mycket som skulle rinna ut till kommunens 
dagvattenledning. Däremot har jag inte tillgång till de 
uträkningarna längre. 

Ej aktuellt/vet ej:  

Kretslopp Vad har ni vidtagit för 
åtgärder, materialval 
etc, för att minimera 
mängden föroreningar 
till spillvatten från 
området och fastigheter?  

Katja: Fasader är putsade och kan därmed ge en del 
föroreningar. Inga föroreningar sprids från källaren då den 
är helt tät.  

Uppfylls i låg grad: 
Ingen särskild vikt har 
lagts vid detta vid val 
av material 

Kretslopp Kommer dagvatten 
inom ert kvarter att 
samlas upp för 
bevattning av 
planteringar och 
grönytor? Kommer 
växtbäddar och 
magasinkapacitet vara 
dimensionerade så att de 
blir självförsörjande för 
planterade träd och 
perenner? 

Katja och Simon: Dagvattnet som kommer från taken 
kommer att användas till att bevattna träd och planteringar 
längs med gatan samt växtlighet i den dagvattenkanal med 
planteringar som kommunen ska bygga längs med kajen. 
Innergården är en trädgård på bjälklag vilket innebär att 
hela trädgården underbyggs av ett underjordiskt garage. Det 
ställer stora krav på planteringsbäddarna, dels för växter 
men även rent viktmässigt eftersom de inte får bli för stora 
och tunga. Av den anledningen kommer växtbäddarna inte 
att kunna omhänderta lika mycket dagvatten som vanliga 
växtbäddar som oftast kan låta vattnet perkolera ner i 
djupare jordlager, men i övrigt kommer de att fungera som 
vanliga växtbäddar. Jag vet inte vad som avses med 
självförsörjande växtbäddar, men de växtbäddar som ritats 
in i utformningen ska under normala förhållanden inte 
behöva mer bevattning än vanliga växtbäddar. 

Uppfylls helt: Anses 
uppfyllas i den grad 
det är möjligt 
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Kretslopp Kommer ni mäta 
mängden dricksvatten 
som går åt per person 
och i så fall kommer det 
att finnas någon 
begränsning på 
förbrukningsmängd? 

Katja: Enligt en rapport från boverket kommer mätningar 
för tappvarmvatten (vilket dricksvatten tolkas som) kosta 
mer än det ger, vilket gör att Genova har valt bort det.  

Uppfylls inte alls: 
Ingen mätning och 
ingen begränsning 

Kretslopp Har ni använt lokala 
byggmaterial och i så 
fall i hur stor 
utsträckning? Har några 
av era leverantörer 
CSR-policy och i så fall 
hur stor andel? 

Katja: Nordskiffer. Arkitekterna är från Uppsala så har nog 
inte tänkt jättemycket på det. Träet lär vara härifrån, och 
betongen görs förmodligen vid Lillänge, men i övrigt inte 
speciellt mycket lokalt material.  
 
Kök är Ballingslöv för att HTH försvann från stan. Bravida 
har mest troligt en CSR-policy, men inte treeab. I princip 
alla stora företag har en CSR-policy, så eftersom  

Uppfylls i låg grad: 
Målet har ej beaktats 
vid projektering men 
uppfyller ändå vissa 
delar av målet 

Kretslopp Har ni eller kommer ni 
att utföra LCC analyser 
och i så fall för vilka 
delar (stomme, fasad, 
installationer, ytskikt 
med mera)? 

Katja: Tror ej det är gjort eller att det kommer utföras. 
Pluspoäng enligt Breeam men kommer ej certifieras enligt 
breeam.  

Uppfylls inte alls: 
Kommer ej beakta 
detta mål 

Kretslopp Hur har ni projekterat 
och planerat för att 
minimera mängden 
avfall? Har 
konfektionering 
använts? 

Katja: Platsgjutet, lite spill. Begränsat med 
lagringsutrymmen, men bygget är stort så det har levererats 
i stora/fulla leveranser. Man försöker lagra det som går. Trä 
har räknats med en del spill.  

Uppfylls delvis: 
Arbetsmetod som 
innebär lite spill för 
betong men i övrigt 
inga speciella åtgärder 
för att minska 
mängden avfall. 

Kretslopp Har ni använt er av 
monteringsmetoder som 
möjliggör framtida 
demontering och 
återanvändning och i så 
fall hur/på vilket sätt? 

Katja: Nej. Platsgjuten betong, går att riva men inte att 
demontera eller återanvända.  

Uppfylls inte alls: Ett 
mål som ej uppfylls 
alls. 

Hållbar 
mobilitet 

Har ni vidtagit några 
speciella åtgärder för att 
stödja miljövänliga 
transporter? 
Laddningsplatser, 
bilpooler etc. 

Katja: Laddningsstolpar finns i källaren, bilpool försöker de 
få till.  

Uppfylls i hög grad: 
Målet har delvis 
beaktats och uppfylls 
också väl 

Kretslopp Hur kommer 
avfallshanteringen från 
era byggnader hanteras? 
Vad kommer det att 
finnas för 
källsorteringsmöjlighete
r och vart kommer dessa 
vara belägna (hur långt 
ifrån respektive entré)? 

Katja: Moloker (8 fraktioner) samt sophus på kommunens 
mark. I bygglovet har de granskat om avståndskravet (50 m 
från entréer) uppfylls, och då de fått bygglov antar de att det 
är uppfyllt.  

Uppfylls helt: 
Godkänt bygglov = 
målet uppfyllt 
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Hållbar 
mobilitet 

Parkeringsytorna i ert 
kvarter är de utformade 
att användas just till 
parkering eller är de 
utformade så att de i 
framtiden kan tänkas 
användas till annat 
(bostäder, verksamheter 
etc)? 

Katja: Parkering i källaren är till för parkering och kommer 
inte kunna användas till något annat.  

Uppfylls inte alls: Helt 
nedgrävda garage, ej 
flexibel lösning 

Hållbar 
mobilitet 

Kommer ni att uppnå 
målet för cykelparkering 
om 2,5 platser per 
lägenhet på 
kvartersmark? Kommer 
det att finnas t.ex 
skidförvaring, 
omklädningsrum, andra 
förvaringsutrymmen 
eller andra faciliteter 
som främjar 
muskelmobiliteten? 

Katja: Ja, uppnås, I övrigt finns det skoterförråd samt egna 
förråd. Grovtvättstuga och toalett i källaren, men inga 
omklädningsrum.  

Uppfylls i hög grad: 
Cykeltalet uppfylls 
men i övrigt inga 
särskilda faciliteter 

 
Genova har enligt projektchef Katja Svanberg utöver själva projekteringen enligt 
hållbarhetsprogrammet beslutat sig för att ta fram en egen lista på hur väl de uppfyller respektive 
krav i hållbarhetsprogrammet, trots att kommunen bestämt sig för att inte begära in eller utvärdera 
byggherrarna. Därutöver tycker Katja att det som kommunen hade kunnat förbättra i 
hållbarhetsprogrammet är att tydliggöra vad som gäller för kommunen själv och vad som gäller 
för byggherren, samt vad som är krav och vad som är vision. (Svanberg, 2016) 
 
I tabell 2 nedan visas en sammanställning av hur svaren fördelar sig procentuellt för respektive 
målkategori, samt hur svaren fördelar sig procentuellt för respektive svarskategori.  

Tabell 2 - Uppfyllelsesgrad procent, kvarter B 

 
Uppfylls 
helt 

Uppfylls i 
hög grad 

Uppfylls 
delvis 

Uppfylls i 
låg grad 

Uppfylls 
inte alls 

Ej aktuellt/ 
vet ej 

Procent av svaren alla kategorier 
GENOVA: 30,23% 18,60% 13,95% 11,63% 20,93% 4,65% 
Livskraftig stadsutveckling 50,00%   50,00%       
Kropp och själ 33,33% 33,33% 33,33%       
Lokalt företagande och verksamheter 50,00%   50,00%       
Hållbar mobilitet   40,00% 20,00% 20,00% 20,00%   
Klimatsmart byggande 30,00% 50,00% 10,00%   10,00%   
Kretslopp 26,32% 5,26% 5,26% 21,05% 31,58% 10,53% 
Gestaltningsprogrammet 50,00%     25,00% 25,00%   

 
Som man kan se i tabell 2 ovan har Genova flest mål som uppfylls helt (ca 30 %), vilket betyder 
att Genova har ca en tredjedel av kraven i hållbarhetsprogrammet som är helt uppfyllda. Därefter 
är det ca 21 % av målen som inte uppfylls alls. Något som var positivt var att det var en väldigt 
låg procentandel, knappt 5 %, av målen som de svarande för kvarter B inte kunde svara på.  

5.1.3. Intervju för kvarter C 
Svar på nedanstående frågor har erhållits genom intervju med Gabriel Duveskog, VD för 
Sjöbodarna AB. 

Tabell 3 - Uppfyllelse hållbarhetsprogram, kvarter C 
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Målkategori Fråga Svar Uppfyllelsesgrad 
Livskraftig 
stadsutveckling 

Vad har ni gjort för 
val/hur har ni arbetat för 
att möjliggöra smart och 
effektiv skötsel av t ex 
parkförvaltning, 
dagvatten, 
snöskottning/snöuppläg
g, gräsklippning etc? 
Har ni utarbetat några 
skötselplaner för det? 

Gabriel Duveskog: Gällande dagvatten: flera samtal med 
kommunen för att hitta en bra lösning som gått från att 
Persson Invest ska ha utkastare till att de måste göra om och 
föra ner det i marken och dra ut det i Storsjön. Rent vatten 
kommer i alla fall komma ner i Storsjön. Snöskottning har 
funnits med som en punkt om hur det har tänkt hanteras, 
som fastighetsägare kommer man själv sköta snöskottning 
och sandning utanför sin egen ingång. Inga skötselplaner än 
eftersom man inte har flyttat in än.  

Uppfylls delvis: Det 
som måste beaktas för 
att området ska 
fungera har beaktats. 
Inga innovativa eller 
exceptionellt effektiva 
lösningar och det 
saknas skötselplan. 

Lokalt 
företagande och 
verksamheter 

Har ni skapat lokaler för 
ett specifikt ändamål 
eller lokaler med 
flexibilitet och 
möjlighet till 
samutnyttjande av 
funktioner? 

Gabriel Duveskog: Innergården är formad så att man kan 
träffas och mötas, och sen finns en gemensamhetslokal vid 
vattnet, med omklädningsrum, dusch och bastu samt 
övernattningsdel. Den har därmed ett specifikt ändamål. 
Det är 2,7 i takhöjd i bottenplan för att kunna utnyttja till 
affärsverksamheter och dylikt, men kommer i första läget 
användas som bostadsrätter. 

Uppfylls delvis: Inga 
lokaler i byggnaderna 
från start. Ej heller 
projekterade för 
användande som 
lokaler men 
rumshöjden finns så 
möjlighet till 
ombyggnation finns. 

Kretslopp Hur hanterar ni 
dagvatten och 
spillvatten från 
uppställningsplatser för 
båtverksamhet i och vid 
sjön samt tvätt av 
motorfordon, båtar och 
liknande? 

Gabriel Duveskog: Det kommer bildas en samfällighet i 
föreningen för att starta båtverksamhet, och det är dessa 
som får hantera den frågan senare.  

Uppfylls inte alls: Ej 
beaktat i dagsläget. 

Kretslopp Vad har ni gjort för val 
gällande växttyper och 
gestaltning av kvarteret? 
Bör utformas enligt 
grönyteprogram. 

Gabriel Duveskog: Landskapsarkitekter har varit med och 
tittat på grönytefaktorn för att kunna uppfylla 
hållbarhetsprogrammets krav, t ex sedumtak på de platta 
taken. 

Uppfylls i hög grad: 
Grönytefaktorn 
uppfylls. Hög 
biologisk mångfald. 
Oklart med lokala 
växttyper.  

Kretslopp Hur har ni arbetat för att 
skydda existerande 
habitat/populationer? 
Hur har ni arbetat för att 
stärka stadens 
biodiversitet och 
ekologiska värde? 

Gabriel Duveskog: Förfrågningsunderlag - ritningar mark 
(Bilaga 3). Inga existerande habitat/populationer att skydda.  

Uppfylls helt: 
Grönyteprogrammet 
uppfylls. Hög 
biologisk mångfald, 
sociala värden och bra 
klimatanpassning 
(Bilaga 3) 

Kretslopp Hur har ni arbetat för att 
skapa resurseffektivt 
byggande? Har ni 
återanvänt några 
befintliga material så 
som golv, stommar, 
interiörer med mera? 
Hur har ni beaktat 
upptaget/inbygget kol? 

Gabriel Duveskog: En av anledningarna till att bygga i trä 
är att just kunna uppta koldioxid. Fortfarande ny teknik, 
dyrare än så länge, vilket är en anledning till att Persson 
Invest har fått reduktion på markpris (5%). Inga 
återanvända material vad Gabriel känner till. Stommen 
byggs i fabrik (rationellt byggande, fönster dörrar sätts in i 
fabriksstommar, isolering läggs in, elrör, ventilation och allt 
kopplas ihop på plats vilket sparar på resurser på plats), 
produkten är ny och Persson Invest gör en investering i det 
just för att man hoppas på den i framtiden.  

Uppfylls i hög grad: 
Prefabricerade 
element skapar 
resurseffektivitet, 
inget material som 
beställs i onödan, 
minskar spill med 
mera. 
Upptaget/inbyggt kol 
har beaktats men inget 
material har 
återanvänts. 

Lokalt 
företagande och 
verksamheter 

Är era byggnader 
utformade med 
flexibilitet för förändrad 
användning över tid 
eller utformade för ett 
specifikt brukande? 

Gabriel Duveskog: Låst till bärande konstruktioner men i 
övrigt finns flexibilitet för att ändra t ex enligt 
bostadsrättsinnehavarna. Plastbyggda väggar är det som 
eventuellt går att använda vid ombyggnation. Takhöjden är 
2,70 i bottenplan. 

Uppfylls helt: Kravet 
på rumshöjd uppfylls 
och möjlighet till 
ombyggnation finns. 
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Kropp och själ Hur har ni arbetat med 
att skapa ett gott 
mikroklimat? 

Gabriel Duveskog: Försökt utforma naturliga mötesplatser 
på innergården som är skyddad från vind genom att husets 
kropp är framför - det ska kännas bra att samlas där. 

Uppfylls helt: Målet 
har beaktats och 
utifrån kvarterats 
förutsättningar har bra 
samlingsplatser 
skapats. 

Kretslopp Har ni använt nybrutna 
markmassor eller 
återanvänt ballast och 
fyllnadsmassor för 
uppbyggnad av vägar 
etc? 

Gabriel Duveskog: Det är en mix, försöker att återanvända 
så mycket som möjligt, allt som innebär att man ska 
transportera prylar till eller från har försökt att minimeras.  

Uppfylls helt: 
Medvetenhet om 
transportkostnader och 
miljöpåverkan finns 
och målet beaktas 
kontinuerligt. 

Kretslopp Har ni något 
"Hållbarum" för 
återbruksverksamhet 
och 
kretsloppsutställning? 

Gabriel Duveskog: Nej Uppfylls inte alls: 
Hållbarum kommer ej 
finnas 

Kretslopp Har ni någon 
avfallshanteringsplan 
för sortering av 
byggavfall i 
entreprenadskedet? Hur 
stor blir er mängd 
byggavfall per m2? Och 
hur mycket av detta 
avfall är deponi? 

Gabriel Duveskog: Ja, NCC (totalentreprenören) har det, 
men vet inte hur mycket byggavfall som blir per m2, och 
inte heller hur stor del som blir deponi 

Uppfylls i låg grad: 
Avfallshanteringsplan 
finns men då övriga 
uppgifter saknas 
bedöms målen inte 
uppnås 

Kretslopp Har ni någon 
masshanteringsplan som 
beaktar schaktmassor 
som uppstår vid 
exploateringen för att 
skapa den topografi som 
GP beskriver för att 
skydda mot 
översvämning och leda 
dagvatten med självfall? 

Gabriel Duveskog: I tidigt skede många samtal med 
kommunen om hur massorna ska hanteras, men problem 
dök upp senare när kommunen lämnade en plats där 
Persson Invest fick schakta ur en massa massor för att 
överhuvudtaget kunna få en plats att arbeta på. 

Uppfylls delvis: 
Ändrade 
förutsättningar, 
lösningar allt 
eftersom. Risker har 
bedömts i första 
planen varvid målet 
ändå kan ses som 
delvis uppfyllt. 

Gestaltningspro
grammet 

Vad har ni valt för 
växtarter vid 
utformningen av 
grönytor?  (Stadsdelen 
ska ha en lokal 
förankring genom 
lokala växtarter) 

Gabriel Duveskog: Förfrågningsunderlag - ritningar mark 
(Bilaga 3).  

Uppfylls delvis: 
Varierande grönska 
men det framgår ej om 
växtarterna är lokala. 

Gestaltningspro
grammet 

Hur har 
dagvattenhanteringen på 
torg och gaturum 
hanterats? 

Gabriel Duveskog: Leder till storsjön (skyddat) Uppfylls helt: 
Dagvattensystemet är 
utformat för att klara 
detta krav. 

Gestaltningspro
grammet 

Hur har ni utformat 
gårdarna? Ska vara 
gröna med 
dagvattenhantering. 

Gabriel Duveskog: Förfrågningsunderlag - ritningar mark 
(Bilaga 3).  

Uppfylls helt: 
Gårdarna är gröna 
med 
dagvattenhantering. 

Gestaltningspro
grammet 

Parkeringsgaragen bör 
vara halvt nedgrävda 
med solinsläpp för att 
möjliggöra flexibel 
användning. Hur har ni 
löst parkeringsfrågan, 
och hur är tillgången på 
solljus i 
parkeringsbyggnaderna? 

Gabriel Duveskog: Nästa kvarter kommer lösa parkeringen 
för båda kvarter, halvt nergrävt garage först, och sen 
likadant ett halvt plan ut, väldigt mycket fönster och terrass 
utanför så att man får in mycket dagsljus.  

Uppfylls helt: Garagen 
har projekterats helt 
enligt målets 
formulering. 
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Miljöbyggnads
parametrarna 
berör Kropp 
och själ, 
Klimatsmart 
byggande och 
Kretslopp 

Om ert kvarter/era 
byggnader skulle 
certifieras enligt 
miljöbyggnad, vilken 
nivå skulle ni då uppnå 
för respektive punkt?  

Gabriel Duveskog: Persson Invest har utformat huset enligt 
de krav som fanns då (miljöbyggnad guld för det som gick). 
WSP la ner mycket arbete på att det ska kunna uppnå guld. 
Persson Invest kommer inte certifiera senare. NCC har 
åtagit sig att byggnaden ska uppfylla silver, guld var ej 
möjligt att genomföra, och det kommer att utvärderas men 
ej certifieras. 

Uppfylls i hög grad: 
Generell bedömning 
för 
miljöbyggnadskriterier
na: Vissa parametrar 
kan bara nå bronsnivå 
och flertalet 
parametrar kommer 
därmed att uppnå guld 
för att byggnaden 
totalt sett ska uppfylla 
silvernivå. 

Hållbar 
mobilitet 

Kommer ni att erbjuda 
bilpooler eller andra 
alternativ till eget 
bilägande? Hur har ni 
arbetat med att skapa 
hållbara transportsätt? 

Gabriel Duveskog: 2,5 cyklar per lägenhet som är 
kommunens krav är ju för att främja hållbara 
transportmedel, och det är uppfyllt i Persson Invests:s hus. 
Persson Invest vill ändå uppnå ett bättre parkeringstal än 
0,8 platser/lägenhet, vilket är kravet från kommunen för bil, 
och när det finns fria bilplatser så är planen att det ska 
kunna bli bilpooler i framtiden.  

Uppfylls i låg grad: 
Endast cykel som 
främjas från start. 
Andra alternativ 
endast om det finns 
plats i framtiden vilket 
i dagsläget känns 
ganska otroligt med 
tanke på 
lägenhetsfördelningen 
i byggnaderna. 

Hållbar 
mobilitet 

Hur har ni gjort för att 
minska miljöpåverkan 
från byggtransporter? 
Samordning? 
Konfektionering? 
Bränsleval? 

Gabriel Duveskog: NCC har den delen. Ej aktuellt/vet ej: Ej 
lyckats få svar från 
NCC 

Klimatsmart 
byggande 

Hur är era byggnader 
anpassade till 
förväntade 
klimatförändringar? 
(Högre temperatur, 
starkare vindar, mindre 
snö, kraftigare och mer 
regn) 

Gabriel Duveskog: Trä har man byggt med i vårt klimat 
alltid, limträet från Martinssons är tätt, varmt, värmetrögt.  

Uppfylls delvis: 
Aspekterna har 
beaktats men utan 
större vikt 

Klimatsmart 
byggande 

Hur har ni valt att 
ljussätta er 
kvartersmark? Typ av 
ljuskällor, 
energieffektivitet, 
ljusföroreningar. 

Gabriel Duveskog: LED används i stor grad, 
ljusföroreningar har funnits i beaktande hos arkitekten 
under projektering osv.  

Uppfylls i hög grad: 
LED-belysning bidrar 
till energieffektivitet.  

Klimatsmart 
byggande 

Har ert kvarter 
utformats på så vis att 
solvärmen kan 
utnyttjas? Hur blir 
vindpåverkan på era 
byggnader? Har ni gjort 
något speciellt för att 
minimera energibehovet 
i byggnaderna? 

Gabriel Duveskog: Loftgångar med balkonger ger skydd 
mot varm sol på sommarn och fångar värmen från solen 
från lågt stående sol på vintern.  

Uppfylls delvis: Målet 
har delvis beaktats 
genom 
solvärmeanpassning. 

Kropp och själ Kommer ni att ha någon 
pedagogisk information 
i området gällande 
lokalt omhändertagande 
av dagvatten, 
källsortering, 

Gabriel Duveskog: Har planerat för en teknikdag eftersom 
man bygger helt i trä (vilket i sig är en energilösning enl 
Person Invest),  

Uppfylls delvis: 
Möjlighet till 
information en dag 
men inte tillgängligt 
för alla året runt. 
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energilösningar, 
laddstationer, 
odlingslotter eller 
liknande? 

Livskraftig 
stadsutveckling 

Har ni några 
dokumenterade 
miljösäkrande rutiner 
kring byggnationen av 
ert kvarter? 

Gabriel Duveskog: Eventuell miljöplan ligger hos NCC Ej aktuellt/vet ej: Ej 
lyckats få svar från 
NCC 

Klimatsmart 
byggande 

Har ni utformat era 
byggnader med några 
speciella åtgärder för att 
minska 
elförbrukningen? 

Gabriel Duveskog: Generellt sett är trähus varma hus, det 
ligger i framkant när det gäller ventilationssystem, 
inkopplat på fjärrvärme men Persson Invest hade tankar på 
att bostadsrättsföreningen skulle äga sin egen produktion av 
el vilket inte gick att genomföra då inkoppling på 
fjärrvärme var ett krav (det går inte att bygga för flera olika 
energislag).  

Uppfylls i hög grad: 
Inkopplat på 
fjärrvärme och målet 
har beaktats vid val av 
konstruktion. 

Klimatsmart 
byggande 

Vad är det för 
energiklass på era 
elinstallationer? 
Pumpar, hissar, 
rulltrappor, belysning 
etc. 

Gabriel Duveskog: Hög grundnivå, pga att 
bostadsrättsinnehavarna ska vara nöjda och för att 
energiförbrukningen ska vara lågt, men inget specifikt krav 
till entreprenörerna mer än krav på guld i miljöbyggnad för 
energi.  

Uppfylls delvis: Guld i 
miljöbyggnad gör att 
bra energiklasser 
måste väljas men 
säkerställer inte att 
bästa/högsta klass 
väljs. 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer det finnas 
integrering av 
solceller/solfångare, 
vindkraft eller annan 
förnybar 
energiproduktion på ert 
kvarter? 

Gabriel Duveskog: Generellt sett är trähus varma hus, det 
ligger i framkant när det gäller ventilationssystem, 
inkopplat på fjärrvärme men Persson Invest hade tankar på 
att bostadsrättsföreningen skulle äga sin egen produktion av 
el vilket inte gick att genomföra då inkoppling på 
fjärrvärme var ett krav (det går inte att bygga för flera olika 
energislag).  

Uppfylls inte alls: Ej 
integrerat pga 
kommunens krav på 
fjärrvärme. 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer boende i era 
byggnader ha 
individuell mätning av 
el- och tappvarmvatten 
med återkoppling i 
lämpligt gränssnitt? 

Gabriel Duveskog: Av el, ja, av tappvarmvatten är det 
förberett och utrustningen sitter där, men när Boverket kom 
med sin rapport om att det inte fanns nån ekonomisk 
vinning så var det redan upphandlat och beställt, så det går 
inte igång men finns där.  

Uppfylls i hög grad: 
Möjlighet till att målet 
ska uppnås helt finns 
men uppfylls även nu i 
hög grad. 

Klimatsmart 
byggande 

Kommer ni årligen att 
rapportera 
energianvändning och 
energiproduktion till 
kommunen? 

Gabriel Duveskog: Ingen energiproduktion, men 
energianvändning kommer rapporteras utifrån kommunens 
begäran.  

Uppfylls helt: Målet 
uppfylls i sin helhet 

Klimatsmart 
byggande 

Från det att det finns 
möjlighet kommer ni 
använda 
biobränslebaserad 
fjärvärme för 
uppvärmning av bodar 
och uttorkning av 
byggnader? Är er 
elanvändning helt, 
delvis eller inte alls 
förnyelsebar? Vad har 
ni för energityp på 
arbetsbelysningen och 
är den närvarostyrd? 

Gabriel Duveskog: Ja, det kommer det. Under bygget 
kommer Jämtkraft användas, hänvisar till dem. NCC kan 
svara på energityp och närvarostyrning 

Uppfylls delvis: 
Jämtkraft levererar 
förnyelsebar energi. 
Fjärrvärme används 
under produktion. 
Energityp på 
arbetsbelysningen är 
okänt men efter egna 
observationer verkar 
det som att 
arbetsplatsen är belyst 
dygnet runt. 



 
 

 29 

Kretslopp Kommer ni att utnyttja 
naturliga 
fördröjningsprocesser 
för dagvattnet? I vilken 
utsträckning kommer 
dagvattnet att infiltreras 
och perkoleras? Har ni 
några kompletterande 
fördröjningsåtgärder av 
dagvattnet innan 
avledning? 

Gabriel Duveskog: Sedumtaket är en fördröjning, en 
uppfattning om att 65% av vattnet som når sedumtaket 
fördröjs rejält eller "fastnar" i taket. I övrigt leds det ned 
från tak till dagvattenledningarna. Det finns en avtrappning, 
"rain garden", bredvid det lilla huset i mitten som eventuellt 
kan fördröja avrinningen.  

Uppfylls i hög grad: 
Målet uppfylls i sin 
helhet väl, enda 
oklarheten är 
infiltreringen och 
perkoleringen från 
hårdgjorda ytor.  

Kretslopp Vad blir 
avrinningskoefficienten 
från er kvartersmark för 
dimensionerade 10-
minuters 10-årsregn? 

Gabriel Duveskog: Kan bara säga att den är beaktad men 
vet ej vad koefficienten blir.  

Uppfylls delvis: 
Koefficientvärdet har 
beaktats, en del av 
målet har således 
uppnåtts men oklart i 
vilken omfattning. 

Kretslopp Vad har ni vidtagit för 
åtgärder, materialval 
etc, för att minimera 
mängden föroreningar 
till spillvatten från 
området och 
fastigheter?  

Gabriel Duveskog: På fasaderna är det limträpanel och 
panel som laseras, brandskyddsimpregnerad. Eventuellt är 
lasering mer miljövänlig än färg. 

Uppfylls i hög grad: 
Materialval har delvis 
gjorts utifrån målet. 

Kretslopp Kommer dagvatten 
inom ert kvarter att 
samlas upp för 
bevattning av 
planteringar och 
grönytor? Kommer 
växtbäddar och 
magasinkapacitet vara 
dimensionerade så att 
de blir självförsörjande 
för planterade träd och 
perenner? 

Gabriel Duveskog: Ja, så är det tänkt, att dagvatten ska 
samlas upp och tas om hand så att det leds ut på våra 
grönytor. 

Uppfylls helt: Målet är 
beaktat och uppfylls i 
sin helhet. 

Kretslopp Kommer ni mäta 
mängden dricksvatten 
som går åt per person 
och isf kommer det att 
finnas någon 
begränsning på 
förbrukningsmängd? 

Gabriel Duveskog: Valt att inte fullfölja mätningen, 
utrustning för mätning finns men kommer inte vara i bruk 
(och därmed inte heller någon begränsning). Mängd vatten 
kommer mätas för hela bostadsrättsföreningen, men inte för 
respektive användare.  

Uppfylls inte alls: 
Ingen begränsning 
kommer att finnas. 

 
Persson Invest har upphandlat med NCC som entreprenör för utförandet av byggnationen, och då 
NCC inte velat svara på några frågor är det flera frågor som inte är besvarade i tabellen ovan. 
Detta är synligt på andelen ”Vet ej” i tabell 4 nedan – till skillnad från Genovas knappt 5 % 
obesvarade frågor i endast en kategori så har Persson Invest totalt 7 % obesvarade frågor 
fördelade i tre olika kategorier.  

Tabell 4 - Uppfyllelsesgrad procent, kvarter C 

 
Uppfylls 
helt 

Uppfylls i 
hög grad 

Uppfylls 
delvis 

Uppfylls i 
låg grad 

Uppfylls 
inte alls 

Ej aktuellt/ 
vet ej 

Procent av svaren alla kategorier 
PERSSON INVEST: 

25,58% 18,60% 30,23% 6,98% 11,63% 6,98% 

Livskraftig stadsutveckling     50,00%     50,00% 
Kropp och själ 33,33% 33,33% 33,33%       
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Lokalt företagande och verksamheter 50,00%   50,00%       
Hållbar mobilitet     40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Klimatsmart byggande 10,00% 40,00% 40,00%   10,00%   
Kretslopp 26,32% 26,32% 15,79% 10,53% 15,79% 5,26% 
Gestaltningsprogrammet 75,00%   25,00%       

 
Persson Invests svar visar att kvarter C har främst (30,2%) mål från hållbarhetsprogrammet som 
är delvis uppfyllda, därefter är 25,6% av svaren helt uppfyllda. Kvarter C har mindre andel 
hållbarhetsmål som inte uppfylls alls än Kvarter B (11,6% mot 20,9%), men då andelen ej 
besvarade frågor å andra sidan är större för hus C än hus B så är det oklart hur dessa frågor hade 
påverkat uppfyllelsesgraden om de hade blivit besvarade.   

5.2. LCA 
När det gäller styrande val för LCA-delen av examensarbetet kommer utgångspunkten vara att 
följa Robust LCA, då den metoden inte på något sätt motsätter sig ISO-standarden utan snarare 
ger mer direkta riktlinjer för utförandet. Som huvudsaklig databas för miljöpåverkan kommer den 
internationella databasen Ecoinvent att användas för att koppla ihop inventerade data till en viss 
miljöpåverkan. Ecoinvent är en icke-vinstdrivande organisation med målet att leverera relevanta, 
transparenta och uppdaterade livscykelinventeringsdata till hela världen (Ecoinvent, 2016a). Flera 
parametrar som Robust LCA förordar begränsas av valet av Ecoinvent som databas, och dessa 
redogörs för under respektive punkt i kapitel 5.2.1 Mål och omfattning nedan.  
 
Robust LCA medför nedanstående förutsättningar: 

• Systemsynen är bokförings-LCA; den direkta miljöbelastningen från ett avgränsat 
produktsystem som allokerats på produkten tas med i analysen. Ingen indirekt 
miljöbelastning kommer därmed inkluderas i LCA:n. 

• 100/0-regeln används vid material- och energiåtervinning: produkter som använder 
återvunnet material ärver inget av den historiska miljöbelastningen, och produkter som 
utnyttjar primära material och naturresurser allokeras hela den bedömda 
miljöbelastningen. All energi som går åt för byggnadsverket har en tillhörande 
miljöbelastning som tas med i analysen. 

• Användningsområdet är en något av en hopslagning av de två användningsområdena 
föreslagna av Robust LCA: hus B och C kommer bedömas som hela byggnadsverk, men 
olika konstruktionslösningar kommer inte att alterneras då byggnaderna redan är 
projekterade. Byggnadsverken som helhet kan dock ses som produktsystem som uppfyller 
den funktionella nyttan “boyta”, för att t ex kunna beräkna miljöbelastning per 
kvadratmeter boyta. Detta för att inte vilseleda läsare som eventuellt kan jämföra den 
resulterande miljöbelastningen för respektive hus. 

I övrigt uppfylls ovanstående förutsättningar av data redovisade i Ecoinvent. 

5.2.1. Mål och omfattning 
Mål och omfattning kommer redogöras för i enlighet med ISO-standarden för livscykelanalys. 
 
Avsedd tillämpning 
Syftet med examensarbetet är bland annat att undersöka miljöbelastningen för hus B och C på 
Storsjö Strand för att hitta drivande faktorer till miljöbelastning. I och med det avses 
examensarbetet användas som vägledning för framtida byggherrar vid beslut om konstruktionsval 
och övriga materialval för kommande hus på Storsjö Strand, samt som vägledning för Östersunds 
kommun vid premiering av mer hållbara lösningar i form av markrabatter. 
 
Skäl för studiens genomförande  
Inom ramen för programmet Byggingenjör Hållbart byggande är det nya området Storsjö Strand 
väldigt intressant, då kommunens ambition för området är att uppnå en hög hållbarhetsprofil och 
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kommunen delvis redan har involverat Mittuniversitetet i projektet. Att genomföra studien och 
utvärdera de två första husen med avseende på hållbarhet är intressant för byggherrar, kommunen, 
Mittuniversitetet och inte minst för oss som studenter, vilket är skälen till studiens genomförande. 
 
Avsedd målgrupp (till vilka ska studiens resultat kommuniceras)  
Primärt ska studien kommuniceras till Mittuniversitetet samt berörda byggherrar för respektive 
hus, men studien kan även komma att kommuniceras till kommunen och berörda politiker, 
kommande byggherrar samt andra intressenter som kan beröras eller på annat sätt vara 
intresserade av studien.  
 
Skall resultatet användas i jämförande miljöpåståenden som ska förmedlas till allmänheten 
Nej. 
 
Det studerade produktsystemet  
Hus B respektive hus C på Storsjö Strand. 
 
Produktsystemets funktion/Systemens funktionella enhet  
Det primära syftet med en funktionell enhet är att ge en referens till vilken in- och utflöden ur 
produktsystemet relateras, och eftersom husen på Storsjö Strand studeras som helheter krävs 
ingen direkt funktionell enhet (SIS, 2006a). För att dock kunna ge riktlinjer till kommande hus på 
Storsjö Strand kommer den resulterande miljöbelastningen att även beräknas utslaget på 
kvadratmeter boyta, som på ett sätt kan ses som en funktionell enhet. Produktsystemets funktioner 
kan sammanfattas till följande: 

• Byggnadstyp: Flerbostadshus 
• Byggnadsidentifiering: Hus B och hus C 
• Relevanta tekniska och funktionella krav: Båda husen ska uppfylla Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) samt Boverkets byggregler (BFS 2014:3), som inkluderar en rad tekniska 
och funktionella krav. Därutöver krävs att båda hus uppfyller detaljplanen för området, 
vilket krävs för att få bygglov. Detaljplanen reglerar: 

o Grundläggning på pålar 
o Garage under byggnad måste utföras vattentätt 
o Grönytefaktor (beräkning av kvarterets gröna element) på 0,6 
o Bottenvåning mot gata/kaj ska utformas med en takhöjd om minst 2,7 m för att 

möjliggöra lokaler för verksamheter 
o Byggnader i öst-västlig riktning utformas som 4-5-våningshus, medan byggnader 

parallellt med kaj och järnväg utformas som 2-3-våningshus (se figur 3 nedan). 
(Östersunds kommun, 2014) 
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Figur 3 - Detaljplan Storsjö Strand (Östersunds kommun, 2014) 

Därutöver kommer de byggnadsspecifika konstruktionsvalen att redovisas för respektive hus i 
kapitel 5.2.3 Miljöbelastningsbedömning. 
• Användningsmönster/beläggning: Bostadsrätter, beläggningsgrad slumpartad och mest 

troligt likartad. 
• Förväntad livslängd: 50 år (enligt kalkylator Bengt Jervhed, 2016) 

Den förväntade livslängden utgör även analysperioden - LCA:n beräknas för lika lång period som 
den förväntade livslängden.  
 
Systemgräns 
Syftet med systemgränsen är att definiera de enhetsprocesser som tas med i systemet (SIS, 2006a). 
Inom Robust LCA har man för enkelhetens skull delat in olika delar av enhetsprocesser i moduler 
enligt figur 4 nedan.  

 
Figur 4 - Indelning av livscykelsteg i moduler (IVL, 2013) 
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Robust LCA hänvisar till olika standarder beroende på om LCA:n görs för ett byggnadsverk (SS-
EN15978) eller en produkt (SS-EN15804), där den senare standarden i själva verket utgör 
riktlinjer för utförande av miljövarudeklarationer (IVL, 2013). I SS-EN 15978 anges att för nya 
byggnader bör modulerna A1-C4 inkluderas (SIS, 2011), men då detta är en livscykelanalys som 
genomförs som ett examensarbete är tids- och informationsresurserna det som är styrande för 
vilka moduler som kommer tas med. De moduler som genererar den största miljöbelastningen 
prioriteras, och enligt en rapport från Svenska Miljöinstitutet med bland annat livslängdsdata för 
mer transparenta och jämförbara livscykelberäkningar för byggnader genereras en byggnads 
huvudsakliga klimatpåverkan främst under byggsteget (modul A1-A5) och av driftsenergin 
(modul B6) (IVL, 2015). Då examensarbetets syfte är att hitta drivande faktorer till miljöpåverkan 
prioriteras därför de moduler som genererar den största klimatpåverkan, då det är vägledande för 
under vilka moduler den största miljöpåverkan genereras. Vilka exakta delar i ett steg som tas 
med specificeras mer under respektive steg nedan. 
 
Då syftet med att använda Robust LCA är att strömlinjeforma utförandet av en LCA är det viktigt 
att poängtera att denna LCA avviker från riktlinjerna i SS-EN 15978 om vilka skeden som bör tas 
med i en LCA för en ny byggnad. De moduler som inkluderas i denna LCA är produktions- och 
konstruktionssteget (steg A1-A5), och brukssteget inkluderas i rimlig mån (steg B5 och B6), 
vilket resulterar i att utgångspunkten för denna LCA blir “vagga till grind med alternativ” enligt 
SS-EN15804 (SIS, 2012). Detaljerat innebär det nedanstående: 
 

Produktsteget A1-A3 inkluderar tillhandahållandet av allt material, alla produkter 
och all energi, samt deponi av restsubstanser som uppkommer under produktsteget. 
(SIS, 2012) Samtliga delar i produktsteget är inkluderade i LCA:n, mer specificerat 
innebär det nedanstående punkter: 
 
• A1: Råmaterialutvinning och -förädling, bearbetning av sekundärt material (t ex 

från återvinningsprocesser) 
• A2: Transport/distribution till och inom tillverkningsprocessen 
• A3: Tillverkningsprocessen för råmaterialet 

 
Processteget A4-A5 inkluderar alla processer från de olika tillverkarnas grind tills 
byggnaden i sig är uppförd, (SIS, 2011). Transporter från tillverkaren till 
konstruktionsplats (steg A4) kommer inte inkluderas i LCA:n då transporterna inte 
bedöms generera en större miljöbelastning än byggmaterialet i sig. Med andra ord 
ingår endast steg A5 i Processteget: 
 
• A5: Konstruktionsprocessen - att bygga byggnadsverket och vad som krävs för 

att installera materialet i huset 
o Markarbete 
o Lagring av produkter inklusive tillhandahållen miljö med avseende på t 

ex värme, kyla, luftfuktighet 
o Transport av material, produkter, avfall och utrustning inom området 
o Tillfälliga arbeten, inklusive tillfälliga arbeten utanför byggnadsplatsen 

som krävs för byggnadsprocessen 
o Produktion på plats och omvandling av produkter 
o Tillhandahållen värme, kyla, ventilation och luftfuktighetsåtgärder 

under byggnadsprocessen 
o Installering av produkter i byggnaden, inklusive sidomaterial som inte 

räknas in i den använda produktens miljövarudeklaration, t ex 
emissioner från betongformar, eller betongformar som kasseras efter 
byggnadsprocessen 

o Vattenanvändning som används som kylmedium i byggmaskiner eller 
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städning på konstruktionsplatsen 
o Avfallshanteringsprocesser för övrigt avfall som genereras på 

byggnadsplatsen, vilket inkluderar alla processer (inklusive transporter) 
fram tills slutligt bortskaffande eller tills “end-of-waste”-kriteriet är 
uppnått 

o Produktion, transporter och avfallshantering av produkter och material 
som går förlorade/förbrukas under byggnads- och installationsprocessen 

 
Brukssteget B1-B7 för själva byggnaden inkluderar tiden från när byggnaden är 
uppförd och tas i bruk fram till rivning, vilket inkluderar alla åtgärder och 
produkter/material för att skydda, bevara, mildra och hålla byggnaden i skick, t ex 
uppvärmning, luftkonditionering, belysning, scenarion för underhåll, och all drift av 
alla byggnadsintegrerade tekniska system och inventarier och inredning som hör till 
byggnaden. (SIS, 2011)  

 
Modul B1 Användning berör t ex emissioner från fasadmaterial för byggnadsverket, 
och då inga emissionsdata har hittats i Ecoinvent kommer modul B1 uteslutas. B2 
Underhåll är en av de driftmoduler som inte medför den största klimatpåverkan 
(IVL, 2015) och bedöms därmed inte stå för den största miljöpåverkan, och kommer 
därför exkluderas av prioriteringsskäl. Även B3 Reparationer, B4 Ersättningar samt 
B5 Renovering exkluderas ur brukssteget, då det handlar om reparationer, 
ersättningar och renovering av byggnadskomponenter som krävs för att upprätthålla 
byggnadens prestanda, t ex ventilationsutrustning, elsystem eller hissar. (SIS, 2011) 
Då de delarna är ålagda på underentreprenörer (UE) under konstruktionssteget är 
det svårt att veta vad för utrustning som används då UE-poster är sammansatta till 
en totalsumma i de kalkyler projektgruppen har att tillgå. Därmed är det mycket 
svårt att bedöma vilka reparationer, ersättningar och renoveringar som krävs under 
brukssteget, och av den anledningen exkluderas stegen B3, B4 och B5. UE-poster är 
av samma anledning även exkluderade ur A1-A3 Produktsteget, något som framgår 
tydligare under kapitel 5.3.2 Livscykelinventeringsanalys, vilket är ännu en 
anledning att inte ta med dessa under brukssteget. De moduler i brukssteget som 
ingår i LCA:n blir därmed nedanstående: 
 
• B6: Energiförbrukning som används av tekniska system integrerade i 

byggnaden under driften av byggnaden. I en byggnads energiprestanda 
inberäknas den årliga energin för 

• Uppvärmning av byggnad 
• Uppvärmning av varmvatten 
• Luftkonditionering 
• Ventilation 
• Belysning 
• Hjälpenergikälla för pumpar, regler- och automatiseringssystem 

(elektriska styr- och drivkomponenter och rörelseteknik) 
Utöver uppräknade energidrivare ska energi relaterad till t ex hissar, 
säkerhetssystem och kommunikationssystem också inkluderas men rapporteras 
separat (ej inkluderad i byggnadens energiprestanda), så att 
energiförbrukningen är uppdelad i två delar (SIS, 2011). Detta sätt att 
rapportera energiprestanda stämmer dock inte överens med den 
energiprestanda som beräknats för respektive hus, då den inkluderar t ex energi 
även för hissar, och återigen är projektet styrt till den information som finns till 
hands. Detta göra att LCA:n kommer separat att redogöra energiförbrukning 
för  

• uppvärmning av byggnad,  
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• uppvärmning av varmvatten,  
• vädringspåslag (ingen kylning av tilluft) 
• uppvärmning av ventilationsluft 
• fastighetsel 

Den sammanfattande fastighetselen inkluderar elektricitet för att driva 
ventilationsaggregat, fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen 
samt hissar.  
 

• B7: Vattenförbrukning, vilket inkluderar allt vatten som används samt eventuell 
preparering före och/eller efter under normalt bruk (exklusive vatten som 
används under underhåll, reparation, renovering och ersättning) och dess 
påföljande miljöpåverkan under tiden från byggnaden tas i bruk tills rivning. 
 

Allokeringsmetoder 
Robust LCA förordar nedanstående prioriteringsordning för allokering av miljöbelastning till 
processer: 

• 100/0-regeln används vid material- och energiåtervinning: produkter som använder 
återvunnet material ärver inget av den historiska miljöbelastningen, och produkter som 
utnyttjar primära material och naturresurser allokeras hela den bedömda 
miljöbelastningen. Denna filosofi kallas ”cut-off system model” i Ecoinvent (Ecoinvent, 
2016b). All energi som går åt för byggnadsverket har en tillhörande miljöbelastning som 
tas med i analysen.  

• Dela upp processerna i olika delprocesser 
• Polluter Pays Principle (PPP): Principen om att förorenaren betalar innebär att den som 

orsakar eller riskerar att orsaka en miljöbelastning är den som ska få stå till svars för 
denna miljöbelastning (Länsstyrelsen Blekinge län, u.å.) 

• Inneboende egenskaper, såsom energiinnehåll eller elementär komposition - 
miljöbelastning allokeras på ett sätt som motsvarar fysiska flöden (SIS, 2011) 

• Enligt Robust LCA ska “End of waste-kriteriet” tillämpas för materialflöden (SIS, 2011), 
vilket innebär att allokeringen av miljöbelastning beror på huruvida avfallet från en 
uttjänad produkt används till något annat och därmed lämnar definitionen “avfall” (= end 
of waste) eller om avfallet fortsätter att vara avfall och därmed behöver tas om hand som 
just avfall (SDAB, 2016). Om avfallet når end of waste och upphör att vara avfall för att 
det ska användas i en annan process ska miljöbelastningen från detta allokeras till det som 
avfallet används till, medan om avfallet fortsätter att vara avfall ska det allokeras till den 
produkt som genererat detta avfall. Detta är dock en princip som Ecoinvent inte styrker, 
utan om till exempel en avfallshanterare bearbetar avfall för användning till andra 
processer så ska miljöbelastningen för denna bearbetning allokeras till avfallshanteraren 
oavsett om avfallet kommer användas till något annat. Denna princip kallas ”by product 
allocation” (Ecoinvent, 2016b), och då denna databas är det examensarbetarna har att 
förhålla sig till kommer denna aspekt alltså avvika från rekommenderad allokering enligt 
Robust LCA. 

• För processer som inte kan indelas i mindre underprocesser ska allokering ske enligt 
följande: 

o Allokeringen ska följa fysiska förutsättningar, t ex massa eller volym, när 
skillnaden i intäkter från biprodukter är låg (mindre än 1% av totala intäkter) 

o I alla andra fall ska allokeringen vara baserad på ekonomiska värden 
o Materialflöden med inneboende värden, t ex energiinnehåll, elementär 

komposition eller dylikt, ska alltid allokeras enligt de fysiska flödena, oavsett hur 
processen i övrigt allokeras. (SIS, 2011) 

Utöver end of waste-kriteriet uppfylls övriga av Robust LCA rekommenderade 
allokeringsmetoderna av data redovisade i Ecoinvent (2016b).  
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Valda påverkanskategorier och metodik för miljöpåverkansbedömning  
De miljöpåverkanskategorier som rekommenderas av Robust LCA är tydligt beskrivna och 
kravsatta i den standard som Robust LCA hänvisar till, SS-EN15879:2011, vilket innebär 
miljöpåverkanskategorierna i Tabell 5 nedan (SIS, 2011). Återigen finns det dock begränsningar i 
den valda databasen Ecoinvent – alla rekommenderade miljöpåverkanskategorier finns helt enkelt 
inte redovisade i Ecoinvent. Enligt Robust LCA ska de miljöpåverkanskategorier som inte 
inkluderas ändå redogöras för på något annat kvantitativt sätt eller med beskrivande text (IVL, 
2013), men då detta arbete utförs som ett examensarbete på högskoleingenjörsnivå samt då 
gruppens kunskaper om kvantifiering och att kvalitativt bedöma miljöbelastning är begränsade 
kommer detta inte inkluderas i examensarbetet. Det medför att denna LCA endast kommer att ta 
med och redogöra för de miljöpåverkanskategorier som överensstämmer mellan Robust LCA och 
Ecoinvent, enligt tabellen nedan. De miljöpåverkanskategorier som inte inkluderas men som 
Robust LCA ändå rekommenderar markeras i rött i tabellen, och om posten finns i Ecoinvent sägs 
också var i LCIA-databladet informationen hämtas. 

Tabell 5 - Miljöpåverkanskategorier 
Miljöpåverkanskategori Mängd och enhet Finns i Ecoinvent 
Växthuseffekt/Global uppvärmningspotential Kg CO2-ekvivalenter Ja, CML 2001, GWP100a 

Nedbrytning av ozon i stratosfären 
kg CFC 11-
ekvivalenter Ja, CML 2001, ODP 25a 

Försurningspotential för mark och vatten kg SO2-ekvivalenter Ja, CML 2001, Average European 

Potential för övergödning 
kg (PO4)3-
ekvivalenter Ja, CML 2001, generic 

Potential för bildning av marknära ozon och 
fotokemiska oxidanter kg Etenekvivalenter Ja, CML 2001, high Nox POCP 
Potential för utarmning av abiotiska tillgångar, 
element kg Sb-ekvivalenteter Ja, CML 2001 
Potential för utarmning av abiotiska tillgångar, 
fossil 

MJ, effektivt 
värmevärde Nej 

Användning av förnyelsebara primärenergi 
exkluderat energikällor som används som 
råmaterial 

MJ, effektivt 
värmevärde 

Finns ej specifik, slås ihop med 
"förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Användning av förnyelsebara 
primärenergikällor som råmaterial 

MJ, effektivt 
värmevärde 

Finns ej specifik, slås ihop med 
"förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Användning av icke-förnyelsebar primärenergi 
exkluderat primärenergikällor som används som 
råmaterial 

MJ, effektivt 
värmevärde 

Finns ej specifik, slås ihop med "ej 
förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Användning av icke-förnyelsebara 
primärenergikällor som råmaterial 

MJ, effektivt 
värmevärde 

Finns ej specifik, slås ihop med "ej 
förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Användning av sekundärt material kg Nej 

Användning av förnyelsebara sekundära 
bränslen MJ 

Finns ej specifik, slås ihop med 
"förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Användning av icke-förnyelsebara sekundära 
bränslen MJ 

Finns ej specifik, slås ihop med "ej 
förnyelsebar energi" (cumulative 
energy demand) 

Nettoanvändning av färskvatten m3 Ja, Selected LCI results, additional 
Bortskaffning av farligt avfall kg Ja, EDIP2003, hazardous waste 
Bortskaffning av icke farligt avfall kg Ja, EDIP2003, bulk waste 
Bortskaffning av radioaktivt avfall kg Ja, EDIP2003, radioactive waste 
Komponenter för återanvändning kg Nej 
Material för återvinning kg Nej 
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Material för energiåtervinning (ej 
avfallsförbränning) kg Nej 
Exporterad energi MJ  (per energibärare) Nej 
 
Ecoinvent presenterar LCIA-data för flera olika redovisningssätt där olika sätt inkluderar olika 
miljöpåverkanskategorier, t ex redovisas växthuseffekt i både redovisningssättet EDIP2003 och 
CML 2001. Utgångspunkten vid val av redovisade värden i Ecoinvent är att först och främst välja 
det redovisningssätt som inkluderar flest sökta miljöpåverkanskategorier, t ex innehöll 
redovisningssättet CML 2001 samtliga indikatorer som beskriver miljöpåverkan med undantag för 
“Potential för utarmning av abiotiska tillgångar, fossil” (som inte redovisas överhuvudtaget), 
vilket gjorde att samtliga av dessa indikatorer hämtas från just CML 2001. När det i samma 
redovisningssätt finns flera olika redovisade värden, t ex “average european” och “generic” så har 
utgångspunkten varit att ta så specifika värden som möjligt som fortfarande redovisar data i rätt 
enhet. För t ex ”Potential för övergödning” redovisas endast “generic” data i rätt enhet (kg PO4-
ekvivalenter), vilket gjorde att ett generiskt värde används i den kategorin för respektive material. 
I fall där det finns miljöbelastning för olika lång tid, t ex kg CO2-ekvivalenter för 20, 100 eller 
500 år har examensarbetarna rådgjort med sina handledare och valt baserat på deras råd, som i 
fallet med växthuseffekt där värdet GWP100a valts ut.  
 
Datakrav 
SS-EN 15978 använder samma krav på data som SS-EN 15804: 
o Data skall vara så uppdaterad som möjligt. Om generisk data används ska denna vara 

uppdaterad senaste inom de senaste 10 åren, för specifik data gäller de senaste 5 åren. 
o Uppsättningar av data ska vara baserad på minst 1 års genomsnittsdata 
o Alla flöden som leder till emissioner eller annan avdunstning ska medräknas för en minsta 

period om 100 år oavsett byggnadens eller produkternas livslängd (emissioner ej inkluderade 
i Ecoinvent) 

o De tekniska egenskaperna hos de produkter och/eller produktgrupper som data hämtas ifrån 
skall motsvara den fysiska verkligheten 

o Uppsättningar av data skall överensstämma med de satta systemgränserna när det gäller 
uteslutning av in- och utflöden. (IVL, 2013b) 

Ovanstående punkter uppfylls av data som valts ut och hämtas i Ecoinvent. 
 
Antaganden  
För data som inventerats har en hel del antaganden gjorts för att kunna konkretisera kalkylerna till 
en lista med material som sedan kan slås upp i Ecoinvent. Antaganden har gjorts för respektive 
kalkylpost och redovisas i Bilaga 4. I dessa antaganden har examensarbetarna tagit stor hjälp av 
kalkylatorn Bengt Jervhed med långvarig erfarenhet av byggande och kalkylering.  
 
 
Begränsningar  
Genomförandet av LCA-delen begränsas till den informationskälla som examensarbetarna har 
valt, vilket primärt gäller begränsningarna i databasen Ecoinvent. Detta har resulterat i att några 
rekommenderade miljöpåverkanskategorier ej inkluderas (som redovisats i tabell 5 ovan) samt att 
miljöbelastning för avfallshantering helt allokeras till avfallshanteraren oavsett om avfallet når 
”end-of-waste”-kriteriet. Därutöver begränsas inventeringen av data till de tillhandahållna 
kalkylerna för de två husen, och när det gäller senare skeden som är svårare att simulera och 
verifiera (t ex brukssteget) så begränsas denna LCA till att endast inkludera de inledande stegen i 
livscykeln (produktion och konstruktion) samt energi- och vattenförbrukningen i brukssteget. För 
Kvarter C har ingen användbar information om konstruktionsskedet erhållits, vilket lett till att det 
endast är stegen produktion samt energi- och vattenförbrukning som analyserats för kvarter C. Då 
syftet med en LCA är att just inkludera en hel byggnads miljöbelastning under hela livscykeln är 
exkluderingen av flera livscykelsteg för båda husen en väldigt stor begränsning för analysen, 
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vilket är beklagligt. Detta är dock en aspekt som examensarbetarna ser som en stor punkt för 
fortsatta studier för husen och ämnet, men på grund av begränsningar i databas samt 
tillgängligheten på data har detta varit en nödvändig begränsning. 
 
För vissa materialposter i de kalkyler examensarbetarna har till hands har det varit för 
komplicerat, för tidskrävande i förhållande till mängd (vilket tolkats som att de posterna med 
väldigt liten mängd inte genererar den största miljöbelastningen) eller för bristfällig information 
för att dessa materialposter ska inkluderas i LCA:n. De poster som exkluderats av dessa skäl, 
tillsammans med de materialposter som exkluderats t ex för att de inte förbrukas, redovisas i 
Bilaga 5, Ej bedömda poster. Därutöver har vissa materialposter behövt delas upp i olika material, 
då materialet eller produkten som används inte går att återfinna i Ecoinvent. Det gör att 
produktionsprocessen för en produkt som inte kan slås upp i Ecoinvent inte är inkluderad, utan 
endast produktionsprocessen för att tillverka de olika material som produkten delats upp i är 
inkluderad och kan slås upp i Ecoinvent. Resultatet blir att vissa produkter tappar en del av sin 
miljöbelastning. 
 
Inledande datakvalitetskrav 
Rent generellt anses både inventeringsdata (främst kalkyler) och miljöbelastningsdata (Ecoinvent) 
vara så korrekt för uppgiften som det är möjligt i dagsläget. För inventerad data innehåller 
kalkyler alltid viss osäkerhet, men då byggnaderna i dagsläget inte är byggda är det så väl 
uppskattade mängder som arbetsgruppen kan få ta del av som anses möjligt. För brukssteget där 
energi- och vattenförbrukning beräknas har energiförbrukningen inventerats genom 
energibalansberäkning för de båda husen, vilket består av en datorsimulering för respektive hus 
med husens alla förutsättningar. Alla simuleringar innehåller också ett mått av osäkerhet, men då 
husen inte ännu är färdiga finns ingen faktiskt förbrukning att få reda på, vilket gör att 
energibalansberäkningen är det bästa att använda i dagsläget. För vattenförbrukningen har ett 
generellt värde på vattenförbrukning tillämpats vilket redovisas mer under rubrik 5.2.2 
Livscykelinventeringsanalys (LCI-fasen) nedan. 
 
Vid inventeringen av materialdata har information om vad en produkt består av för material 
främst inhämtats via kalkylatorn Bengt Jervhed (2016) som bedöms ha så pass långvarig 
erfarenhet av byggbranschen så det inte finns någon anledning att misstro hans kunskaper. I fall 
då det inte har varit tydligt vad materialet eller produkten består av har gruppen valt att exkludera 
dessa material/produkter för att inte riskera att felaktigt material/produkt leder till skev 
miljöbelastning. Detta gäller även för de poster i omkostnadskalkyl som har uttryckts i månader, 
vilket är en relativt tolkningsbar mängd som behöver någon annans förbrukning som bas för att 
konverteras till användbara mängder – även dessa har exkluderats ur LCA:n för att inte resultera i 
en skev miljöbelastning.  
 
Typ av kritisk granskning 
Då LCA:n genomförs som ett examensarbete kommer analysen att granskas av handledaren Jonas 
Jonasson, adjunkt och doktorand i byggnadsteknik/ekoteknik, och eventuellt av professor Morgan 
Fröling som varit behjälplig vid frågor under examensarbetets genomförande och som är 
sakkunnig i miljövetenskap och ekoteknik, båda verkande vid Mittuniversitetet. 
 
Typ och format för rapport som krävs för studien 
Enligt ISO-standarden för miljöbedömning av byggnadsverk, SS-EN15978:2011, ska 
rapporteringen av miljöbelastningsbedömningen inkludera: 
o Syftet med bedömningen samt avsedd användning 
o Byggnadsidentifiering 
o Bedömningens uppdragsgivare 
o Namn och kvalifikationer för de som utför bedömningen 
o Bedömningsmetod inklusive versionsnummer och referens 



 
 

 39 

o Bedömningens utgångspunkt i byggnadens livscykel 
o Period för hur länge bedömningen är gällande 
o Datum för bedömningen 
o Redogörelse för kontroll av bedömningen 
o Namn och kvalifikationer för kontrollanten, om kontroll kommer genomföras (SIS, 2011) 

Vidare ska nedanstående redogöras för respektive bedömningsobjekt: 
o Byggnadskonstruktion (valbar) 
o År då byggnadens togs i drift (valbar) 
o Renoveringsår (valbar) (SIS, 2011) 

5.2.2. Livscykelinventeringsanalys (LCI-fasen) 
Livscykelinventeringsanalysen innebär en inventering av data för in- och utflöden (energiflöden, 
inflöden av råmaterial, tillsatsmaterial eller andra fysiska inflöden, produkter, samprodukter och 
avfall, samt utsläpp till luft) med avseende på det studerade systemet (SIS, 2006b). Systemgränsen 
för produktsystemet innebär att husen som helheter kommer studeras, vilket gör att in- och 
utflöden är samtliga in- och utflöden till respektive hus. Som huvudsaklig informationskälla 
kommer flöden inventeras från netto- och omkostnadskalkylerna för respektive hus, men för 
energi- och vattenförbrukning hämtas uppgifter från energibalansberäkning för elförbrukning, 
samt Energimyndigheten för vattenförbrukning. 
 
För respektive inkluderat steg i livscykeln kommer systemgränserna för steget samt var och hur 
information om in- och utflöden i steget att redovisas.  
 
Produktsteget A1-A3  
Steget inkluderar tillhandahållandet av allt material, alla produkter och all energi, inklusive 
avfallshantering, samt deponi av restsubstanser som uppkommer under produktsteget (SIS, 2012). 
Inventeringen av produkter, material och energi som går in i respektive hus hämtas från 
nettokalkylen för respektive hus, och vissa poster i nettokalkylerna har exkluderats av 
nedanstående anledningar: 
 

• För tidskrävande i förhållande till mängd: examensarbetet är tidsbegränsat och därför har 
vissa poster exkluderats för att det handlar om en såpass liten mängd så att 
miljöbelastningen inte ansetts vara betydande för LCA-resultatet. 

 
• För komplicerade för att kunna bedöma innehåll: dessa poster har bedömts som för 

komplicerade av kalkylatorn Bengt Jervhed, där han trots sin långa erfarenhet av 
kalkylering inte kan bedöma vad kalkylposten består av med avseende på 
materialinnehåll. Som exempel är poster för underentreprenader (UE-poster) ej bedömda, 
då dessa finns redovisade som en total kostnad till en entreprenör där det är svårt att 
bedöma vad för material som ingår, hur mycket av kostnaden som är arbetskostnad eller 
vad som används för att utföra underentreprenaden. Detta innebär dels att en stor del av 
byggnadens material exkluderas, såsom hissar, ventilation, pumpar och annat som är 
utlagt på underentreprenad, vilket bör noteras vid utläsning av LCA-resultatet. En annan 
aspekt som medförs av exkluderingen av UE-poster är att respektive hus har olika UE-
poster och därmed har olika stora delar av miljöbelastningen exkluderats för respektive 
hus. Av den anledningen är det ännu viktigare att påpeka att den resulterande 
miljöbelastningen för respektive hus inte ska jämföras med varandra utan att ha detta i 
åtanke.  

 
Samtliga ej bedömda poster redovisas i Bilaga 5. Antaganden för respektive kalkylpost om 
material, densitet, eller annat, samt källor för de antaganden som inte baseras på information från 
Bengt Jervhed, redovisas för respektive kalkylpost i Bilaga 4. Källor till information om olika 
kalkylposter har hämtats från olika leverantörers hemsidor och byggvaruföretag (gällande 
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densitet, vikter per produkt, konstruktion eller sammansättning) samt från Sunda Hus (gällande 
ingående material) som är ett företag som tillhandahåller strukturerad information om produkters 
miljöbelastning och ingående material (Sunda Hus, 2016). 
Inventerade materialmängder för respektive hus presenteras i tabellerna nedan. 

Tabell 6 – Materialmängder produktsteg A1-A3, hus B 
Material Totalsumma/material Enhet 
Betong 5 378,39 m3 
Mineralull 1 728,27 m3 
Cellplast 1 317,74 m3 
Furu 228,42 m3 
Gips 214,99 m3 
Gruskrossmaterial/berg 100,00 m3 
Plywood 76,05 m3 
Fönster, trä/aluminium 75,17 m3 
OSB 49,76 m3 
MDF 49,15 m3 
Matjord 49,00 m3 
Limträ 48,61 m3 
Armering 39,05 m3 
Leca 34,84 m3 
Spackel 33,15 m3 
Klinker 29,29 m3 
Cement 27,47 m3 
Bitumenbaserat tätskikt 17,83 m3 
Spånskiva 16,62 m3 
Wellpapp 15,00 m3 
Mossa/sedum 14,40 m3 
Laminat 13,41 m3 
Puts 12,72 m3 
Stål 10,68 m3 
Skiffer 10,56 m3 
Glas 4,29 m3 
Styren butadien copolymer 3,91 m3 
Polyeten 3,36 m3 
Aluminium 2,87 m3 
Kvarts 2,43 m3 
Rostfritt stål 2,19 m3 
Ureaformaldehydlim 1,43 m3 
Polyamid 1,15 m3 
Polypropen 1,08 m3 
Ek 0,7255 m3 
Plåt 0,4034 m3 
polyesterharts 0,3057 m3 
Spegelglas 0,2971 m3 
Konstfibrer 0,2304 m3 
Naturfibrer 0,1920 m3 
Syntetisk gummi 0,1628 m3 
Zinktäckning 0,1570 m3 
PVC-golv 0,1443 m3 
Bentonit 0,1071 m3 
Akrylfogmassa 0,0740 m3 
Kork 0,0675 m3 
Melamin 0,0363 m3 
Zink 0,0343 m3 
Glasfiber 0,0248 m3 
Krom 0,0229 m3 
Järn 0,0100 m3 
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Den största materialposten för Genovas hus B är betong, vilket inte är så konstigt med tanke på att 
det är ett betonghus. Därefter är de största posterna material som ingår i konstruktionen 
mineralull, cellplast, furu och gips. 

Tabell 7 – Materialmängder produktsteg A1-A3, hus C 
Material Totalsumma/material Enhet 
Stenull 2 428,52 m3 
Limträ 1 514,90 m3 
Grus 958,30 m3 
Trä 682,53 m3 
Betong 607,77 m3 
Cellplast 474,43 m3 
Gips 346,14 m3 
Spånskiva 138,17 m3 
Fönster trä 91,50 m3 
Plywood 90,56 m3 
Plast 65,45 m3 
Mdf 28,13 m3 
Klinker 27,62 m3 
Ytterdörr trä 24,35 m3 
Stål 23,88 m3 
Skiffer 15,19 m3 
Träfiberskiva 14,72 m3 
Glas härdat 11,04 m3 
Spackel 9,69 m3 
Innerdörr trä 8,54 m3 
Träd 8,13 m3 
Gipsbaserad kompositskiva 7,53 m3 
Natursten 5,78 m3 
Träull 5,54 m3 
Glasull 5,09 m3 
Stenmjöl 5,00 m3 
Bitumen 4,53 m3 
Cement 4,38 m3 
Plåt 3,94 m3 
Plastfärg 3,60 m3 
Laminerat klarglas 2,81 m3 
Kalksten 2,77 m3 
Polypropylen 2,73 m3 
Polyeten 2,55 m3 
Vegetabilisk olja 2,52 m3 
Aluminium 2,04 m3 
Kalkstensmjöl 0,8044 m3 
Sealing 0,3551 m3 
Floatglas 0,2124 m3 
Fruktträd 0,2040 m3 
Lättbetong 0,1809 m3 
Gummi 0,1256 m3 
Pvc, polyvinylklorid 0,0759 m3 
Rostfritt stål 0,0236 m3 

Koppar 0,0079 m3 
Paraffin 0,0035 m3 
Mässing 0,00102 m3 
Bly 0,00030 m3 
Tenn 0,00011 m3 
Nickel 2,0E-05 m3 
SUMMA 9 616,27 m3 
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Zink 0,0177 m3 
Mässing 0,0081 m3 
Lackfärg 0,0063 m3 
Kromstål 0,0044 m3 
SUMMA 7 632,37 m3 

 
Även för kvarter C är det främst material som berör konstruktionen som toppar listan med största 
mängderna, såsom stenull, limträ, trä, betong, cellplast och gips. Grus är tredje största mängden, 
vilket i huvudsak används till gården och inte huset i sig.  
 
Processteget A5 inkluderar alla processer från de olika tillverkarnas grind tills byggnaden i sig är 
uppförd (SIS, 2011), men examensarbetet har exkluderat transport från tillverkare till 
byggarbetsplats. För detta steg hämtas informationen från omkostnadskalkylen för respektive hus, 
men då omkostnadskalkylen för hus C har lämnats ut utan prisuppgifter och alla mängder är 
uttryckta i månader är det svårt att konvertera dessa mängder till kilo, kWh, m3, st eller dylikt utan 
att ta för stor inverkan av en extern referensram. För hus B har gruppen fått omkostnadskalkyl 
med mer hanterbara enheter, och därutöver uppgifter om total mängd diesel, fästmaterial, el och 
vatten som används under bygget. Sådana uppgifter har trots upprepade förfrågningsförsök inte 
kunnat fås för hus C, vilket gör att hus C inte kommer bedömas för processteget A4-A5 över 
huvud taget. Detta är begränsning för examensarbetet, men för examensarbetets syfte, att hitta 
drivande faktorer till miljöpåverkan, är det bra att åtminstone bedöma ett av husen för detta steg. 
Vidare för omkostnadskalkylen för hus B har antaganden gjorts om att det som hyrs till 
byggarbetsplatsen inte förbrukas överhuvudtaget (t ex kranar, byggbodar, belysningsmaster, osv). 
Undantaget är verktyg och maskiner som hyrs, som enligt Bengt Jervhed kan beräknas som att 
ungefär 1/3 av alla maskiner som används i byggskedet förbrukas helt, resterande används senare 
till andra byggen och förbrukas inte.  
 
Nedan presenteras de sammanfattade materialmängderna för processteget för hus B. 

Tabell 8 - Materialmängder processteg A5, hus B 
Produkt/material Produktmängd Enhet 
Vattenförbrukning totalt 10000,0 m3 
Avfall - Skrot 90,0 m3 
Avfall - Trä 46,6 m3 
Avfall - Deponi 44,6 m3 
Dieselförbrukning totalt 42,0 m3 
Avfall - Brännbart 17,9 m3 
Fästmaterial - stål 0,255 m3 
Maskiner 0,297 m3 
Kompressorer spikpistoler 0,020 m3 
Batteri 0,004 m3 
Elförbrukning totalt 1200000 kWh 
 
En stor del av det som används för att bygga huset under processteget kommer inte förbrukas och 
är därför inte med. Vatten och avfallskategorin skrot genererar de största mängderna material, 
därefter är det övrigt avfall och diesel som utgör de största posterna. Kompressorer och batterier 
betraktas som en del av de 1/3 maskiner som faktiskt förbrukas under bygget, men då dessa poster 
kunde slås upp med mer exakt matchning i Ecoinvent redovisas dessa separat och är därmed inte 
inkluderade i posten Maskiner. 
 
Brukssteget B1-B7 för själva byggnaden består i denna LCA av energi- och 
vattenförbrukningen, där information om energiförbrukningen har hämtats från respektive 
byggherres bygglovshandlingar som lämnats in till kommunen. I bygglovshandlingarna ingår en 
beräkning av specifik energianvändning för respektive hus per kvadratmeter tempererad area och 
år (Bilaga 6, Energibalansberäkning), där båda husen av en slump har totalt 84 kWh per år och 
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kvadratmeter Atemp. Persson Invests hus har en tempererad area (Atemp) på 5409 m2 och 
motsvarande för Genovas hus är 5983 m2. Livslängden på båda husen är enligt Bengt Jervhed 
kalkylerad till 50 år. Energiförbrukningen fördelar sig enligt nedan för respektive hus: 

Tabell 9 - Energiförbrukning per kvadratmeter och år 
Energiförbrukning (kWh per Atemp och år) Genova Persson Invest 
Uppvärmning av byggnad 32 39 
Uppvärmning av varmvatten 28 27 
Vädringspåslag 4 4 
Uppvärmning av ventilationsluft 8 11 
Fastighetsel 12 7 
Atemp (m2) 5983 5409 
Livslängd 50 år 50 år 
 
Det ger den summerade energiförbrukningen enligt nedan: 

Tabell 10 - Total energiförbrukning 
Energiförbrukning (totalt för 50 år och 
respektive Atemp) 

Genova Persson Invest 

Uppvärmning av byggnad 9572800 10547550 
Uppvärmning av varmvatten 8376200 7302150 
Vädringspåslag 1196600 1081800 
Uppvärmning av ventilationsluft 2393200 2974950 
Fastighetsel 3589800 1893150 
 
Information om vattenförbrukning för flerbostadshus är hämtad från Energimyndighetens rapport 
“Vattenanvändning i hushåll” som anger ett schablonvärde på 73 m3/person och år för total mängd 
både kall- och varmvatten (Energimyndigheten, 2012). Antal boende personer i respektive hus har 
beräknats utifrån Svebys rekommendationer om antal boende per lägenhet för respektive 
lägenhetsstorlek (Sveby, 2012) tillsammans med uppgifter från respektive bostadsrättsförening 
om antal lägenheter och storlek. Utifrån dessa uppgifter, totalt 51 lägenheter i olika storlekar i 
kvarter B (Genova Property Group, u.å) och totalt 45 lägenheter i olika storlekar i kvarter C 
(Sjöbodarna, u.å a), ges en total vattenförbrukning:  

• 8277,5 m3/år för kvarter B, och  
• 6275,8 m3/år för kvarter C. 

5.2.3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA-fasen) 
Miljöbelastningsbedömningen görs genom att inventerade mängder kopplas ihop med en 
resulterande miljöbelastning för att förstå den miljömässiga betydelsen av använt material (SIS, 
2006b). För det här examensarbetet görs detta genom att för respektive inventerad kalkylpost 
hämta miljöbelastningsdata från databasen som Ecoinvent tillhandahåller.  
 
Nedan redogörs de punkter som Robust LCA anser bör rapporteras i 
miljöpåverkansbedömningen: 
o Syftet med bedömningen samt avsedd användning:  

! Syfte: Att hitta drivande faktorer till miljöpåverkan för byggnader på 
Storsjö Strand 

! Avsedd användning: Informationsmaterial till berörda parter (byggherrar, 
Östersunds kommun, övriga intressenter) 

o Byggnadsidentifiering: Hus B och C på Storsjö Strand. 
o Bedömningens uppdragsgivare: Mittuniversitetet  
o Namn och kvalifikationer för de som utför bedömningen: Caroline Olsson och Hanna 

Rudeklint, studenter, tredje och sista året på programmet Byggingenjör Hållbart Byggande 
180hp. 
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o Bedömningsmetod inklusive versionsnummer och referens: Ecoinvent version 3 
(Ecoinvent, 2016a) 

o Bedömningens utgångspunkt i byggnadens livscykel: Bedömning genomförd under 
konstruktionsfasen 

o Datum för bedömningen: November 2016 
o Redogörelse för kontroll av bedömningen: Ingen kontroll kommer utföras.  

 
I Ecoinvent redovisas poster med miljöbelastning och alla ingående processer fram tills att 
produkten når marknaden och finns till försäljning, vilket gör att denna LCA kommer inkludera 
just all miljöbelastning fram tills att produkten når marknaden och finns till försäljning. I Bilaga 7 
redovisas vad varje kalkylpost har matchats med eller approximerats till i Ecoinvent, och där 
redovisas även för vilken geografi miljöbelastningsdata gäller, samt den uträknade totala 
miljöbelastningen för respektive kategori och totalt för alla kategorier summerat.  
 
I Ecoinvent finns flera val för t ex hur data redovisas, och för att uppfylla kriterierna angivna i 
Robust LCA (som baseras på standarderna SS15978:2011 och SS15804:2012+A1:2013) har 
nedanstående val gjorts: 
 

• För att uppfylla 100/0-principen vid allokering har “allocation cut off by classification” 
valts vid sökning i databasen (Ecoinvent, 2016b). 

 
• För att få miljöbelastningsdata för en produkts hela livscykel aggregerad till de 

ekvivalenter (t ex CO2-ekvivalenter) som Robust LCA kräver har LCIA (life cycle impact 
assessment) valts som källa för hur miljöbelastningsdata redovisas (Ecoinvent, 2016c). 

 
• För att få med alla de aktiviteter som krävs för att faktiskt tillverka en produkt, samt för att 

få ett medelvärde av flera leverantörers processer för att tillverka likadana produkter i 
samma geografiska region, har Ecoinvent valt att redovisa produkter som ett medelvärde 
av miljöbelastningen för en viss produkt när den når marknaden och finns till försäljning. 
Detta sätt att redovisa miljöbelastningsdata kallas “market for product x” (Ecoinvent, 
2016d). För att få så objektiv och icke leverantörspecifik data som möjligt har framförallt 
“market-data” eftersökts, och endast då detta inte funnits har produkt- och 
leverantörspecifik data använts. 

 
• Då produkters miljöbelastning i Ecoinvent i sin grundligaste form består av 

miljöbelastning för en specifik produkt från en specifik leverantör i ett visst land 
uppkommer problem då en produkt saknas för det land som undersöks. För att 
åstadkomma internationell miljöbelastningsdata har Ecoinvent skapat globala 
miljöbelastningsuppsättningar av respektive produkt, som består av en sammanvägning av 
de olika ländernas eller regionernas miljöbelastningsdata (Ecoinvent, 2016e). Denna LCA 
består av ett hundratal olika material och inte ens 10 % av dessa finns redovisade för 
landet Sverige. Då syftet med examensarbetet är att hitta olika drivande faktorer till 
miljöpåverkan utan olika länders tillverkningsprocess som möjlig källa till skillnader till 
olika materials miljöbelastning har global miljöbelastning valts ut i första hand, Rest of 
World (som är global men med specifika länders produktions exkluderad) i andra hand, 
region Europa i tredje hand och ett så geografiskt nära land som möjligt i fjärde hand 
(Ecoinvent, 2016f). Undantaget är elproduktionen som, då den utgör en helt egen modul i 
sig, matchats mot landet Sverige, eftersom båda husen ligger i Sverige.  

 
Vid matchning av produkter och material i kalkyler mot poster i Ecoinvent har i första hand en så 
exakt matchning som möjligt eftersökts, t ex för kalkylposten “armering” har denna matchats mot 
“market for reinforcement steel” i Ecoinvent. I de fall då en exakt matchning inte varit möjligt har 
en liknande post eftersökts, t ex har “naturfiber” matchats mot “cotton fibre”. I de fall en liknande 
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post inte har kunnat återfinnas har gruppen undersökt ifall det går att dela upp det ingående 
materialet i en produkt för att sedan slå upp miljöbelastningen för respektive material istället för 
hela produkten. Detta gäller för relativt många produkter, t ex har produkten “anslagstavla” inte 
återfunnits i Ecoinvent och därför delats upp i de ingående materialen “kork” och “trä/furu”, där 
dessa sedan matchats mot exakta poster i Ecoinvent. Endast i de fall som varken produkt eller 
ingående material har återfunnits, eller om en produkts material har varit så komplicerad med 
många ingående ämnen i mängder under 1 %, har produkten exkluderats helt från bedömning. 
Alla icke bedömda kalkylposter redovisas i Bilaga 5.  
 
Nedan visas en förklarande tabell för hur miljöpåverkan har beräknats för respektive inkluderat 
livscykelsteg samt för respektive produkt och miljöpåverkanskategori.  

Tabell 11 - Princip för beräkning av miljöbelastning 
 Miljöpåverkan per enhet av produkt 
Mängd produkt i 
steg i 

Växthuseffekt per 
produkt 

Försurning per 
produkt 

Övergödning per 
produkt 

Antal kg produkt 1 Kg CO2-ekv per kg 
produkt 1 

Kg SO2-ekv per kg 
produkt 1 

Kg PO4-ekv per kg 
produkt 1 

Antal kg produkt 2 Kg CO2-ekv per kg 
produkt 2 

Kg SO2-ekv per kg 
produkt 2 

Kg PO4-ekv per kg 
produkt 2 

Antal kg produkt 3 Kg CO2-ekv per kg 
produkt 3 

Kg SO2-ekv per kg 
produkt 3 

Kg PO4-ekv per kg 
produkt 3 

(…) (…) (…) (…) 

TOTALT 
Total växthuseffekt steg 
i 

Total försurning för 
steg i 

Total övergödning för 
steg i 

 

Hus B 
o Byggnadskonstruktion: Väggar och bjälklag består av armerad betong, taket består av 

limträstomme beklädd med plåt på de högre husens tak och sedumtak på de lägre husen 
(Svanberg, 2016).  

o År då byggnadens togs i drift: Ej tagits i drift - preliminärt 2017. 
 

 
Figur 5 - Genovas hus B, Brf Storsjö Strand (Brf Storsjö Strand, u.å.) 

I tabellen nedan redovisas den resulterande miljöbelastning per kvadratmeter boyta (som här 
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motsvaras av den tempererade arean, Atemp) för de inkluderade livscykelstegen för hus B i det 
format som rekommenderas i Robust LCA (SIS, 2011).  

Tabell 12 - LCA-resultat, Genovas hus B 

 
 
Helt i linje med rapporten från IVL (2015) om vilka steg som är de mest miljöbelastande så är det 
även här uppenbart att produktsteget, som inkluderar allt material som beställs tills huset, samt 
energiförbrukningen är de steg i byggnadernas livscykel som är de mest miljöbelastande. Samtliga 
faktorer relaterade till miljöpåverkan är störst för produktsteget A1-A3, medan det för vissa 
resurskategorier är lite blandat. För solenergi, geotermisk och fossil energi samt energi från 
naturskog är det produktsteget som är mest miljöbelastande. För biomassa, vatten- och vindkraft 
samt kärnkraft är det själva energiförbrukningen under driftfasen som är mest belastande, vilket 
rimmar väl med den fördelning av energi som Sverige i huvudsak förbrukar (Energimyndigheten, 
u.å.).  
 
Då syftet med examensarbetet är att hitta vilka drivande faktorer som finns till miljöbelastning för 
en byggnad kommer ett resultat uppdelat på material/produkt att beskrivas för respektive steg 
nedan.  
 
Produktsteget A1-A3 
I diagrammet nedan visas miljöbelastning för miljöpåverkanskategorin växthuseffekt för 
respektive material. Fördelningen mellan vilka material som är minst och mest miljöbelastande i 
alla miljöpåverkanskategorier följer i stort sett materialrangordningen för växthuseffekt. De röda 
staplarna i Figur 6 – Resulterande växthuseffekt per material i produktsteget, hus B visar 
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växthuseffekten per kubikmeter material för respektive material, medan de blåa staplarna visar 
växthuseffekten totalt för hela mängden av respektive material. Genom att göra på det sättet fås en 
vägledning om hur materialens miljöbelastning fördelar sig.  

 
Figur 6 – Resulterande växthuseffekt per material i produktsteget, hus B 
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För miljöbelastning per kubikmeter material är det i huvudsak olika metaller och legeringar som 
per kubikmeter driver mest miljöpåverkan – krom, plåt, tenn, nickel, zink och aluminium är högst. 
I stort sett är det resultatet för alla miljöpåverkanskategorier (se Bilaga 8), men i vissa kategorier 
blandas metaller och legeringar med t ex naturfibrer (för solkraft, biomassa och nettoanvändning 
färskvatten) och polyesterharts och fönster av trä/aluminium (energi från naturskog). Det betyder 
att det för alla kategorierna så är det i huvudsak metaller och legeringar som driver mest 
miljöpåverkan per kubikmeter material för respektive miljöpåverkanskategori.  
 
Något som också framgår i Figur 6 – Resulterande växthuseffekt per material i produktsteget, hus 
B är att det främst är rena naturresurser som driver minst miljöpåverkan (kork, matjord, skiffer, 
grus, osv). Anmärkningsvärt är också att olika stenprodukter (betong, cement, puts) har mindre 
miljöbelastning per kubikmeter material än vissa träprodukter (spånskiva, plywood). 
 
Nedanstående tabeller redovisar de fem värsta (mest miljöbelastning överst för röd rad) och de 
fem bästa (minst miljöbelastning överst för grön rad) materialen för respektive 
miljöpåverkanskategori.  

Tabell 13 - Miljöpåverkan per m3 material, hus B 

MILJÖPÅVERKAN PER M3 MATERIAL   
 Växthuseffekt Ozonnedbrytning Försurning Övergödning Marknära ozon Utarmning abiotiska 

tillgångar 
Krom Krom Nickel Koppar Nickel Krom 
Plåt Plåt Plåt Mässing Plåt Plåt 
Tenn Tenn Tenn Nickel Tenn Tenn 
Nickel Zinktäckning Koppar Plåt Koppar Zinktäckning M

ES
T 

Zinktäckning Nickel Mässing Tenn Mässing Nickel 
Kork Mossa/sedum Mossa/sedum Mossa/sedum Mossa/sedum Mossa/sedum 
Matjord Matjord Kork Kork Skiffer Kork 
Skiffer Kork Ek Ek Matjord Matjord 
Ek Grus Matjord Skiffer Grus Ek M

IN
ST

 

Grus Ek Skiffer Matjord Bentonit Skiffer 

I denna tabell blir det ännu tydligare att det är metaller och legeringar som i huvudsak driver 
miljöbelastning kopplat till ren miljöpåverkan per kubikmeter material, och rena naturmaterial 
som genererar minst miljöbelastning relaterad till ren miljöpåverkan per kubikmeter material. De 
värsta och bästa materialen med avseende på resursanvändning per kubikmeter material 
presenteras i Tabell 14 och Tabell 15 nedan. 

Tabell 14 - Resursanvändning förnyelsebar energi per m3 material, hus B 

RESURSANVÄNDNING PER M3 MATERIAL   
 FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Biomassa Geotermisk Solkraft Vattenkraft Vindkraft 

Krom Krom Krom Naturfibrer Krom Plåt 
Nickel Naturfibrer Nickel Nickel Nickel Tenn 
Plåt Plåt Koppar Krom Plåt Krom 
Tenn Tenn Mässing Zinktäckning Tenn Stål M

ES
T 

Zinktäckning Zinktäckning Bly Plåt Rostfritt stål Nickel 
Skiffer Mossa/sedum Kork Kork Kork Kork 
Mossa/sedum Skiffer Skiffer Ek Ek Skiffer 
Matjord Konstfibrer Mossa/sedum Mineralull Skiffer Ek 
Bentonit Matjord Bentonit Matjord Mossa/sedum Mossa/sedum M

IN
ST

 

Grus Grus Matjord Grus Bentonit Bentonit 
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Tabell 15 - Resursanvändning icke förnyelsebar energi samt vatten per m3 material, hus B 

RESURSANVÄNDNING PER M3 MATERIAL 
 ICKE 

FÖRNYELSEBAR 
ENERGI 

Fossil Kärnkraft Naturskog Nettoanvändning 
färskvatten 

 
Krom Krom Plåt Polyesterharts Plåt  
Plåt Plåt Tenn Krom Tenn  
Tenn Tenn Krom Nickel Naturfibrer  
Nickel Nickel Nickel Koppar Nickel  M

ES
T 

Zinktäckning Zinktäckning Zinktäckning Fönster trä/alu Zinktäckning  
Kork Kork Kork Skiffer Skiffer  
Matjord Matjord Skiffer Mossa/sedum Kork  
Ek Ek Ek Kvarts Cellplast  
Skiffer Skiffer Mossa/sedum Bentonit Ek  M

IN
ST

 

Grus Grus Bentonit Grus Bentonit  
 
För resursanvändning per kubikmeter material är det fortsatt i huvudsak metaller som förbrukar 
mest både förnyelsebar och icke förnyelsebar energi per kubikmeter material. För de olika 
kategorierna av resursanvändning är det endast naturfibrer, polyesterharts och fönster av 
trä/aluminium som överhuvudtaget är av något annat material än rena metaller och legeringar. 
Naturmaterial förbrukar minst resurser, oavsett om det är förnyelsebar, icke förnyelsebar eller 
nettoanvändning färskvatten, och även för avfall enligt Tabell 16 nedan. För 
resursanvändningskategorierna är det endast cellplast, mineralull och konstfibrer som inte består 
av rent naturmaterial som även blandar sig i några kategorier för minst förbrukande material.  

Tabell 16 - Avfall per m3 material, hus B 

AVFALL PER M3 MATERIAL 
 Farligt avfall Bulkavfall Radioaktivt avfall 

Zinktäckning Nickel Plåt 
Zink Rostfritt stål Tenn 
Mässing Krom Krom 
Krom Koppar Nickel M

ES
T 

Plåt Mässing Zinktäckning 
Mossa/sedum Mossa/sedum Mossa/sedum 
Kork Cellplast Cellplast 
Ek Matjord Kork 
Cellplast Kork Matjord M

IN
ST

 

Polypropen MDF Grus 
 
För avfallsdelen är det fortsatt metaller som är värst och naturmaterial i huvudsak som är bäst.  
 
Miljöbelastning för total mängd material 
I de fyra tabellerna nedan visas de fem värsta och bästa materialens miljöbelastning för respektive 
miljöpåverkanskategori när miljöbelastningen är beräknad för hela mängden av materialet.  

Tabell 17 - Miljöpåverkan för total mängd material, hus B 

MILJÖPÅVERKAN FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL   
 Växthuseffekt Ozon-

nedbrytning 
Försurning Övergödning Marknära 

ozon 
Utarmning 
abiotiska tillgångar 

Betong Betong Betong Armering Armering Betong 
Armering Armering Armering Betong Betong Armering 

M
ES

T 

Mineralull Mineralull Mineralull Mineralull Cellplast Mineralull 
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Fönster trä/alu Fönster trä/alu Fönster trä/alu Fönster trä/alu Mineralull Fönster trä/alu  
Aluminium Stål Plåt Stål Fönster trä/alu Cellplast 
Kork Paraffin Kork Kork Mossa/sedum Kork 
Nickel Nickel Paraffin Paraffin Paraffin Nickel 
Paraffin Kork Bentonit Bentonit Kork Bly 
Bly Bly Ek Ek Bentonit Bentonit M

IN
ST

 

Bentonit Tenn Bly Nickel Bly Paraffin 
 
Föga förvånande så är det betong och armering som utgör den största miljöbelastningen för total 
mängd material för alla kategorier relaterade till miljöpåverkan – huset är ju trots allt ett armerat 
betonghus, även om armeringen är bara 13:e största mängden. Därefter är det mineralull, som 
också är andra största mängden material (se Tabell 6 Materialmängder), fönster, plåt och stål som 
genererar högst miljöbelastning relaterat till miljöpåverkan för den totala mängden material. 
Fönster är på 8:e plats i tabellen över mängder, medan stål inte återfinns förrän på plats 24 och 
plåt på plats 36 av 57 möjliga. Det leder till slutsatsen att metaller har så pass hög miljöbelastning 
per kubikmeter att även mindre mängder resulterar i mycket hög miljöpåverkan.  
 
De material som genererar minst miljöbelastning för hela mängden material är i huvudsak de 
material som utgör de minsta totala mängderna (nerifrån och upp är det nickel, tenn, bly, mässing, 
paraffin, se Tabell 6). Mossa/sedum, ek och bentonit befinner sig på plats 21, 35 respektive 44 av 
57 möjliga från största till minsta mängd material, och då det i de tidigare tabellerna även visar sig 
att dessa material har låg miljöbelastning per kubikmeter är det inte så konstigt att de även har det 
när den totala mängden miljöbelastning beräknats. Detta gäller även fortsatt för resursanvändning 
och avfall enligt tabellerna nedan.  

Tabell 18 - Resursanvändning förnyelsebar energi för total mängd material, hus B 

RESURSANVÄNDNING FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Biomassa Geotermisk Solkraft Vattenkraft Vindkraft 

Furu Furu Betong Betong Fönster trä/alu Stål 
Fönster trä/alu Fönster trä/alu Mineralull Plywood Armering Betong 
Plywood Plywood Gips Armering Betong Armering 
Limträ Limträ Plywood Fönster trä/alu Rostfritt stål Fönster trä/alu M

ES
T 

OSB OSB Cellplast Stål Aluminium Mineralull 
Paraffin Bentonit Paraffin Paraffin Kork Kork 
Bentonit Nickel Tenn Nickel Paraffin Paraffin 
Bly Paraffin Glasfiber Kork Bentonit Nickel 
Nickel Bly Akrylfogmassa Tenn Bly Bentonit M

IN
ST

 

Tenn Tenn Kvarts Bly Ek Bly 

Tabell 19 - Resursanvändning icke förnyelsebar energi samt vatten för total mängd material, hus B 

RESURSANVÄNDNING FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 ICKE FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Fossil Kärnkraft Naturskog Nettoanvändning 

färskvatten 
Betong Betong Betong Fönster trä/alu Betong 
Armering Armering Armering Polyesterharts Armering 
Mineralull Mineralull Fönster trä/alu Betong Fönster trä/alu 
Fönster trä/alu Fönster trä/alu Mineralull Plywood Plåt M

ES
T 

Cellplast Cellplast Plåt Furu Mineralull 
Kork Kork Kork Paraffin Kork 
Nickel Nickel Paraffin Nickel Paraffin 
Bly Bly Nickel Tenn Nickel M

IN
ST

 

Bentonit Bentonit Bentonit Bly Bentonit 
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 Paraffin Paraffin Bly Bentonit Bly 
 
För resursanvändning för total mängd material visar det sig att träprodukterna förbrukar så pass 
mycket förnyelsebara resurser i form av främst biomassa, att träprodukter blir de värsta materialen 
med avseende på förnyelsebar energi. Att förbruka förnyelsebar energi istället för icke 
förnyelsebar är dock något som kan ses som positivt i sammanhanget, då träprodukter i huvudsak 
inte konsumerar ändliga resurser och därmed är mer hållbara. 

Tabell 20 - Avfall för total mängd material, hus B 
AVFALL FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 Farligt avfall Bulkavfall Radioaktivt avfall 

Armering Betong Betong 
Fönster trä/alu Armering Armering 
Betong Rostfritt stål Fönster trä/alu 
Stål Fönster trä/alu Mineralull M

ES
T 

Zinktäckning Stål Bitumen 
Kork Paraffin Paraffin 
Paraffin Kork Nickel 
Nickel Tenn Kork 
Bly Bly Bly M

IN
ST

 

Ek Nickel Bentonit 
 
För genererat avfall av total mängd material är det i huvudsak den största mängden som genererar 
mest avfall i alla avfallskategorier (betong), men det är ändå flera material som finns i mindre 
mängder som ändå genererar mycket avfall, t ex armering på plats 13, rostfritt stål på plats 31 och 
bitumen på plats 18 av 57. Anmärkningsvärt är att zinktäckning som endast är den 42:e största 
mängden material av 57 möjliga ändå är 5:e värsta material med avseende på farligt avfall.  
 
Processteget A5 
Precis som för produktsteget utgår diskussionerna om miljöbelastningen för olika material från 
resultatet för kategorin ”växthuseffekt”, och diagram för övriga miljöpåverkanskategorier 
återfinns i Bilaga 8.  
 

 
Figur 7 - Växthuseffekt per m3 material i processteget, hus B 

De röda staplarna visar växthuseffekt per kubikmeter material och de blå för den totala mängden 
material. Det visar sig att det i huvudsak är de maskiner som används under byggnationen som 
driver den allra högsta växthuseffekten per kubikmeter material, men el och diesel som driver den 
största totala växthuseffekten på grund av sina stora ingående mängder. Detta gäller för samtliga 
miljöpåverkanskategorier (se Bilaga 8) när resultatet ses på per kubikmeter material, och för den 
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totala mängden så är det bara miljöpåverkanskategorierna vattenförbrukning, farligt avfall och 
bulkavfall som inte har diesel och el som största drivarna till miljöbelastning. För 
vattenförbrukning är det vattnet som förbrukas under bygget som driver mest och för farligt avfall 
respektive bulkavfall är det fortfarande el som genererar mest, men därefter är det blandat 
maskiner och avfallskategorierna själva som resulterar i mest avfall. 
 
Brukssteget B6-B7 
Brukssteget i denna LCA inkluderar endast energi- och vattenförbrukningen, och den summerade 
växthuseffekten för allt vatten och all el för hus B uppdelat i kategorier presenteras i Figur 8 
nedan. 
 

 
Figur 8 - Växthuseffekt el och vatten i brukssteget, hus B 

Det är tydligt att vatten inte har nämnvärt lika stor miljöbelastning som el under 
användningsfasen. Uppvärmning av byggnaden är den post som förbrukar mest el och därmed har 
högst miljöbelastning, därefter är det uppvärmning av tappvarmvatten som förbrukar mest 
byggnadsrelaterad el. 

Hus C 
o Byggnadskonstruktion: Stommen utförs helt i trä där väggar, tak och bjälklag består av 

prefabricerad limträstomme. Takbeläggningen på de två högsta husen är bandtäckt plåt med 
underliggande vertikala trekantslister och de båda lägre husen har takbeläggning i form av 
sedum. Källargrunden består av armerad betong (Duveskog, 2016). 

o År då byggnadens togs i drift: preliminärt 2017 
 

 
Figur 9 - Persson Invests hus C, Brf Sjöbodarna (Sjöbodarna, u.å. b) 

Den summerade miljöbelastningen per kvadratmeter boyta (Atemp) för hus C presenteras i 
tabellen nedan. 
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Tabell 21 - LCA-resultat, Persson Invests hus C 

 

Något som tydligt kan utläsas ur Tabell 21 är att produktsteget, modul A1-A3 är det steg som ger 
klart störst miljöbelastning för samtliga faktorer bortsett från energiposterna vattenkraft och 
kärnkraft samt avfallsposten bortskaffning av radioaktivt avfall. Olyckligtvis har inte modul A5 
kunnat inkluderas i LCA:n för hus C, vilket gör att det endast finns resultat för tre delar istället för 
fyra som för hus B. Tydligt framgår också av tabellen ovan att vattenförbrukningen, modul B7, 
genererar lägst miljöbelastning för samtliga ingående poster.  
 
Produktsteget A1-A3 
Den resulterande miljöbelastningen per material för kategorin växthuseffekt redovisas nedan, 
medan resultatet för övriga miljöpåverkanskategorier redovisas i sin helhet i bilaga 8. Samtliga 
diagram redovisar miljöbelastningen per total mängd material (blå staplar) och belastningen per 
kubikmeter av respektive material (röda staplar) för hus C.  
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Figur 10 - Växthuseffekt per material i produktsteget, hus C 

De olika metaller som återkommer mest frekvent i de olika kategorierna bland topp tre i mest 
belastande per kubikmeter material är plåt, aluminium och zink, vilket framgår i resultatet för 
växthuseffekt ovan, men även mässing, kromstål och rostfritt stål återfinns bland topp fem för 
många miljöpåverkanskategorier (se tabell 22-25 nedan). Av metallerna sett till växthuseffekt per 
kubikmeter material är plåt det material som ger klart störst belastning följt av aluminium och 
zink som har relativt jämbördiga värden. Övriga metaller har lägre växthuseffekt jämfört med 
plåt, men alla metaller återfinns dock ändå på den övre halvan av mest belastande material per 
kubikmeter material. Utöver metallerna är det blandade material såsom glas, gummi, 
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plastprodukter och blandade träprodukter (trädörr, träfönster) som finns på den övre halvan i 
diagrammet och således genererar relativt hög växthuseffekt. Avsevärt störst miljöbelastning per 
material sett till totalmängden material som ingår i byggnaden genererar plåt, därefter stenull och 
limträ. Både stenull och limträ är de största materialmängderna i huset, och det är därmed inte så 
konstigt att dessa genererar störst miljöbelastning sett till de flesta miljöpåverkanskategorierna. 
Plåt är däremot endast 29:e största mängden av material men har så pass hög växthuseffekt per 
kubikmeter så plåt blir ändå det material som genererar mest total växthuseffekt (se Tabell 7 – 
Materialmängder produktsteg A1-A3, hus C). 

För att visa på tydligare samband presenteras de fem bästa (bästa högst upp i raden ”MINST”) och 
värsta (värst högst upp i raden ”MEST”) materialen i respektive miljöpåverkanskategori i 
tabellerna nedan.  

Tabell 22 - Miljöpåverkan per m3 material, hus C 

MILJÖPÅVERKAN PER M3 MATERIAL   
 Växthuseffekt Ozonnedbrytning Försurning Övergödning Marknära ozon Utarmning abiotiska 

tillgångar 
Plåt Plåt Plåt Mässing Plåt Plåt 
Aluminium Zink Mässing Zink Mässing Zink 
Zink Kromstål Zink Plåt Aluminium Aluminium 
Kromstål Mässing Aluminium Aluminium Zink Mässing M

ES
T 

Rostfritt stål Rostfritt stål Kromstål Kromstål Kromstål Kromstål 
Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten 
Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl 
Skiffer Träull Träull Skiffer Träull Skiffer 
Träull Grus Skiffer Cellplast Skiffer Träull M

IN
ST

 

Grus Fruktträd Grus Träull Fruktträd Fruktträd 
 
Något som tydligt framgår i tabell 22 ovan är att metaller är de mest belastande material för alla 
kategorier relaterad till miljöpåverkan, och de material som medför minst miljöpåverkan är rena 
naturmaterial såsom kalksten, skiffer och grus. Även cellplast och träull har låg miljöpåverkan per 
kubikmeter material, vilket kan bero på de låga densiteterna cellplast och träull har. När det 
kommer till resursanvändning blandas metallerna med vissa träprodukter i kategorierna biomassa 
och energi från naturskog, men även lackfärg, vegetabilisk olja och laminerat klarglas finns bland 
högkonsumenterna i kategorierna biomassa och geotermisk energi, se Tabell 23 och Tabell 24 
nedan.  

Tabell 23 - Resursanvändning förnyelsebar energi per m3 material, hus C 

RESURSANVÄNDNING PER M3 MATERIAL   
 FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Biomassa Geotermisk Solkraft Vattenkraft Vindkraft 

Plåt Plåt Mässing Laminerat klarglas Plåt Plåt 
Kromstål Zink Kromstål Zink Kromstål Stål 
Zink Fönster trä Aluminium Plåt Rostfritt stål Zink 
Rostfritt stål Plywood Lackfärg Kromstål Zink Mässing M

ES
T 

Mässing Vegetabilisk 
olja 

Laminerat 
klarglas 

Rostfritt stål Mässing Kromstål 

Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten kalksten 
kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjö

l 
Kalkstensmjöl Skiffer kalkstensmjöl 

Skiffer Skiffer Skiffer Träull Kalkstensmjöl skiffer 
Grus Grus Plastfärg Träd Plastfärg plastfärg M

IN
ST

 

Cellplast Cellplast Cellplast Stenull Spackel grus 
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Tabell 24 - Resursanvändning icke förnyelsebar energi samt vatten per m3 material, hus C 

RESURSANVÄNDNING PER M3 MATERIAL 
 ICKE 

FÖRNYELSEBAR 
ENERGI 

Fossil Kärnkraft Naturskog Nettoanvändning 
färskvatten 

 
Plåt  Plåt Plåt Vegetabilisk olja Plåt  
Zink Zink Zink Lackfärg Zink  
Aluminium Aluminium Mässing Fönster trä Mässing  
Kromstål Kromstål Kromstål Innerdörr trä Vegetabilisk olja  M

ES
T 

Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Träfiberskiva Aluminium  
Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten Skiffer  
Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalksten  
Skiffer Träull Skiffer Skiffer Träull  
Träull Skiffer Plastfärg Cellplast Cellplast  M

IN
ST

 

Fruktträd Fruktträd Tröd Grus Träd  
 
Bland de icke förnyelsebara energikällorna är det för fossil energi och kärnkraftsenergi fortsatt 
metaller som förbrukar mest, medan naturskog förbrukas mest av träprodukter. Även för 
nettoanvändning färskvatten är det huvudsakligen metaller som förbrukar mest, men vegetabilisk 
olja finns där på fjärde plats.  

Av de material som ingår i hus C ger kalksten, kalkstensmjöl och skiffer genomgående minst 
miljöbelastning sett till per kubikmeter material för samtliga miljöpåverkanskategorier, och 
genererar även minst avfall (se tabell 25 nedan). 

Tabell 25 - Avfall per m3 material, hus C 

AVFALL PER M3 MATERIAL  
 Farligt avfall Bulkavfall Radioaktivt avfall 

Zink Kromstål Plåt 
Mässing Rostfritt stål Zink 
Plåt Mässing Mässing 
Kromstål Plåt Kromstål M

ES
T 

Rostfritt stål Zink Rostfritt stål 
Kalksten Kalksten Kalksten 
Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl 
Cellplast Cellplast Cellplast 
Träull Träull Fruktträd M

IN
ST

 

Polypropylen Träd Träull 
 
För avfallsdelen är det fortsatt metaller blandat med träprodukter som är värst och naturmaterial 
som är bäst.  
 
Miljöbelastning för total mängd material 
I de fyra tabellerna nedan visas de fem värsta och bästa materialens miljöbelastning för respektive 
miljöpåverkanskategori när miljöbelastningen är beräknad för hela mängden av materialet.  
 

Tabell 26 - Miljöpåverkan för total mängd material, hus C 

MILJÖPÅVERKAN FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL   
 Växthuseffekt Ozonnedbrytning Försurning Övergödning Marknära 

ozon 
Utarmning 
abiotiska tillgångar 

Plåt Limträ Plåt Plåt Plåt Plåt 

M
ES T 

Stenull Stenull Stenull Stål Stenull Stenull 
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Limträ Plåt Limträ Limträ Stål Limträ 
Stål Stål Stål Stenull Limträ Stål 

 

Fönster trä Fönster trä Fönster trä Fönster trä Fönster trä Fönster trä 
Kalkstensmjöl Fruktträd Fruktträd Fruktträd Fruktträd Kalkstensmjöl 
Fruktträd Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Fruktträd 
Kalksten Lättbetong Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten 
Lackfärg Kalksten Lackfärg Lättbetong Lättbetong Lackfärg M

IN
ST

 

Lättbetong Pvc, polyvinylklorid Lättbetong Lackfärg Lackfärg Lättbetong 
 
Generellt sett är det de material som förekommer i störst mängder som också driver mest 
miljöpåverkan för den totala mängden av materialet – stenull är den största mängden, limträ andra 
största, men träfönster är först på 9:e plats och plåt dyker inte upp förrän på plats 29 av 48 
möjliga. Trots att plåt bara är 29:e största materialet är det ändå det mest miljöbelastande 
materialet i alla miljöpåverkanskategorier utom ozonnedbrytning. Intressant är också att grus är 
tredje och trä fjärde största material för hus C är enligt Tabell 7, men ändå förekommer dessa inte 
bland de mest belastande materialen för hela mängden annat än i kategorin förnyelsebar energi 
(trä) och nettoanvändning färskvatten (grus), se tabellerna 27 och 28 nedan.  

Tabell 27 - Resursanvändning förnyelsebar energi för total mängd material, hus C 

RESURSANVÄNDNING FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Biomassa Geotermisk Solkraft Vattenkraft Vindkraft 

Limträ Limträ Limträ Limträ Plåt Stål 
Trä Trä Stenull Plywood Stål Plåt 
Fönster trä Fönster trä Fönster trä Stål Limträ Limträ 
Plywood Plywood Gips Betong Fönster trä Stenull M

ES
T 

Spånskiva Spånskiva Trä Trä Stenull Fönster trä 
Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalksten Kalkstensmjöl 
Kalksten Kalksten Kalksten Kalksten Kalkstensmjöl Kalksten 

Lättbetong 
Pvc, 
polyvinylklorid 

Pvc, 
polyvinylklorid 

Pvc, 
polyvinylklorid Fruktträd 

Pvc, 
polyvinylklorid 

Fruktträd Skiffer Fruktträd Lackfärg Lättbetong Fruktträd M
IN

ST
 

Skiffer Lättbetong Lättbetong Lättbetong Lackfärg Lättbetong 
 

Tabell 28 - Resursanvändning icke förnyelsebar energi samt vatten för total mängd material, hus C 

RESURSANVÄNDNING FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 ICKE FÖRNYELSEBAR 

ENERGI 
Fossil Kärnkraft Naturskog Nettoanvändni

ng färskvatten 
Plåt Plåt Plåt Fönster trä Plåt 
Limträ Stenull Limträ Vegetabilisk olja Stenull 
Stenull Limträ Stenull Limträ Betong 
Stål Stål Stål Innerdörr trä Grus M

ES
T 

Fönster trä Fönster trä Fönster trä Trä Stål 
Kalkstensmjöl Fruktträd Kalksten Kalkstensmjöl Fruktträd 
Fruktträd Kalkstensmjöl Kalkstensmjöl Kalksten Kalksten 
Kalksten Kalksten Fruktträd Fruktträd Lättbetong 
Lättbetong Lackfärg Lättbetong Pvc, polyvinylklorid Kalkstensmjöl M

IN
ST

 

Lackfärg Lättbetong Lackfärg Lättbetong Lackfärg 
 
Genomgående för respektive miljöpåverkanskategori är att naturmaterialen är de material som 
återfinns långt ner i listan över mest miljöbelastande per kubikmeter material, se tabell 22-25. 
Även sett till miljöbelastning för hela mängden material är det för i princip alla 
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miljöpåverkanskategorier naturmaterial som placerar sig allra bäst/ger minst miljöbelastning 
(tabellerna 27-29), men lättbetong, PVC och lackfärg är också med i flertalet listor över minst 
belastande material för den totala mängden. Lackfärg är näst minsta mängden, och PVC 5:e 
minsta, vilket förklarar att de dyker upp som listorna över minst belastande material i vissa 
kategorier.  

Tabell 29 - Avfall för total mängd material, hus C 
AVFALL FÖR TOTAL MÄNGD MATERIAL 
 Farligt avfall Bulkavfall Radioaktivt avfall 

Stål Stål Plåt 
Limträ Limträ Limträ 
Fönster trä Fönster trä Stenull 
Plåt Betong Stål M

ES
T 

Ytterdörr trä Plåt Fönster trä 
Kalkstensmjöl Kalkstenmjöl Fruktträd 
Kalksten Kalksten Kalkstensmjöl 
Pvc, polyvinylklorid Fruktträd Lättbetong 
Fruktträd Lättbetong Kalksten M

IN
ST

 

Lättbetong Lackfärg Lackfärg 
 
Även för avfallskategorierna är det metaller blandat med träprodukter som är mest 
miljöbelastande, och rena naturmaterial som är minst miljöbelastande.  

Brukssteget B6-B7 
Brukssteget i denna LCA inkluderar endast energi- och vattenförbrukningen, och den summerade 
växthuseffekten för allt vatten och all el för hus C i brukssteget uppdelat i kategorier presenteras i 
Figur 11 nedan. 
 

 
Figur 11 - Växthuseffekt el och vatten i brukssteget, hus C 

För brukssteget för hus C är det inga större skillnader jämfört med hus B – uppvärmning av 
byggnad är den största energiposten, medan vatten inte har nämnvärt lika hög miljöbelastning som 
elen.  

5.2.4. Tolkning 
Den sista fasen i LCA:n innebär att resultatet från livscykelinventeringsanalysen och 
miljöpåverkansbedömningen sammanfattas och diskuteras med studiens mål och omfattning som 
utgångspunkt. I tolkningen kan slutsatser, rekommendationer och ramar för beslutsfattande ges, 
och tolkningen ska även innehålla en beskrivning av begränsningar och känslighetsanalys. (SIS, 
2006b) 
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För båda husen är det generellt de delar som ingår i störst mängder (betong, mineralull och 
cellplast för hus B, stenull och limträ för hus C) som resulterar i den största miljöbelastningen 
beräknat för hela ingående mängden i de flesta kategorier, men i flera kategorier blandar sig stål 
och plåt in bland mest belastande för total mängd, trots att dessa metaller ingår i relativt små 
mängder. Armering finns också bland de största miljöbelastarna av total mängd för hus B, trots att 
den endast är 13:e största mängden. 
 
Det som skiljer husen åt är primärt att hus B har väggar av armerad betong och hus C har väggar 
av limträ eller vanliga utfackningsväggar av furu och mineralull. Något som är slående är att båda 
husen har nästan identiska sex största materialposter, även om de inte är i samma ordning, med 
enda skillnader i vad väggarna består av. 

Tabell 30 – Jämförelse: 6 största material per hus 
GENOVA/HUS B PERSSON INVEST/HUS C 
Material Totalsumma/material Enhet Material Totalsumma/material Enhet 
Betong 5 378,39 m3 Stenull 2 428,52 m3 
Mineralull 1 728,27 m3 Limträ 1 514,90 m3 
Cellplast 1 317,74 m3 Grus 958,3 m3 
Furu 228,42 m3 Trä 682,53 m3 
Gips 214,99 m3 Betong 607,77 m3 
Gruskrossmaterial/berg 100 m3 Cellplast 474,43 m3 
 
Även hus C har betong som en stor post, vilket förklaras med att källaren i hus C är gjord i 
betong. Något som är intressant vid granskning av miljöbelastningen per kvadratmeter boyta 
(Tabell 12 - LCA-resultat, Genovas hus B och Tabell 21 - LCA-resultat, Persson Invests hus C) är 
att hus B som är gjort i betong har lägre miljöbelastning per kvadratmeter boyta för alla 
miljöpåverkanskategorier utom växthuseffekt, vattenkraft, fossil energi, och avfallskategorierna 
än hus C som är gjort av limträ. Detta är extra intressant både då hus B har fått exkludera hela 
garaget från tempererad area (Atemp) och således egentligen har en större yta än vad som 
dividerats med. Genovas hus B har dessutom ca 2000 kubikmeter mer material, men bara drygt 
500 kvadratmeter mer i Atemp. Det är ett intressant resultat mot bakgrunden att Östersunds 
kommun valt att ge Persson Invests limträhus en viss markrabatt för ytterligare hållbarhettänk 
utöver kraven i hållbarhetsprogrammet, vilket inte Genova fått – vad baseras den rabatten på och 
ur vilken hållbarhetsaspekt har limträhuset bedömts som mer hållbart? 
 
I arbetet mot att bygga med mer hållbara material anser projektgruppen med hänsyn till ovan 
presenterat resultat att det är bättre att titta på respektive materials miljöbelastning per kubikmeter 
istället för materialets totala miljöbelastning räknat på mängden som ingår i byggnaden. 
Konstruktionselementen kommer alltid att utgöra stora poster av totala mängden ingående 
material i byggnader och kommer på så vis också alltid generera viss hög miljöbelastning, men 
genom att välja material som har låg miljöbelastning per volymenhet kan belastningen på miljön 
minska och ett mer hållbart byggande skapas. Något att ta hänsyn till i det här resonemanget är 
dock den funktionella enheten – olika material kan ha olika antal kubikmeter för att uppfylla 
samma funktionella enhet. Till exempel om det krävs X antal kubikmeter av ett material för att 
bygga upp en vägg med vissa byggnadstekniska krav och funktioner och Y antal kubikmeter av 
ett annat material för att producera en vägg med samma byggnadstekniska krav och funktioner 
måste här volymen och miljöbelastningen per volymenhet vägas samman till ett resultat innan det 
ena eller det andra materialet bör rekommenderas. Sådana mer djupgående livscykelanalyser som 
görs t ex för att jämföra olika konstruktionsmaterial med varandra är något som rekommenderas 
som fortsatta studier – framförallt om det är grund till att utge markrabatt för Östersunds kommun.  

När det gäller mest miljöbelastning per kubikmeter material så är de båda husen lika även där – 
främst är det olika former av metaller och legeringar som genererar stor miljöpåverkan, och 
naturmaterial som genererar minst miljöpåverkan per kubikmeter material. Resultatet är i stort sett 
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detsamma när de olika materialens miljöbelastning baserar sig på kilogram material som för 
kubikmeter material (metaller sämst, naturmaterial bäst), men träprodukternas låga densiteter gör 
att trämaterial visar sig något sämre per kilogram material än per kubikmeter material. Av den 
anledningen rekommenderas att i så stor utsträckning det är möjligt exkludera metaller och 
legeringar från framtida byggen på Storsjö Strand, och premiera innovativa lösningar som medför 
mindre metallförbrukning i byggnaderna. Därefter är det olika syntetiska material (melamin, olika 
plaster, glasfiber, akrylfogmassa) som ofta genererar en något högre miljöbelastning än t ex 
träprodukter (plywood, OSB, spånskiva, limträ, furu, MDF) och stenprodukter (cement, puts, 
betong). Då naturmaterial också har placerat sig som allra bäst i alla kategorier på båda husen är 
den generella rekommendationen att använda sig att naturmaterial i så hög utsträckning som 
möjligt, och därefter material som baserar sig på naturprodukter – graden av hållbarhet på huset 
beror på graden av använda naturmaterial. Det är definitivt något som Östersunds kommun kan 
premiera för kommande byggen på Storsjö Strand. 
 
När det gäller träprodukter (furu, limträ, OSB, Plywood…) och stenprodukter (betong, puts, 
cement…) är det tydligt att dessa material ändå har högre miljöbelastning är icke-processade 
naturmaterial (grus, skiffer, kalksten…), vilket gör det svårt att förorda varken trä istället för 
betong eller betong istället för trä. Husens konstruktion måste alltid bestå av något, och det är 
svårt att helt avgöra om t ex en limträkonstruktion är bättre än en betongkonstruktion utan 
fortsatta studier med mer fokus på funktionell enhet. Av den anledningen menar projektgruppen 
att Östersunds kommun inte ska fokusera på just den biten, utan i huvudsak premiera användning 
av icke-processade naturmaterial och premiera minskning av alla förekommande metaller.  

Begränsningar och känslighetsanalys 
Då tolkningssteget i en LCA enligt ISO-standard ska innehålla en beskrivning av begränsningar 
för den utförda livscykelanalysen beskrivs här de specifika begränsningarna som är relaterad till 
LCA:n.  
 
LCA-studien är begränsad av  

- att det endast är två hus inkluderade,  
- att kvalitén på given information varierar,  
- att flera poster inte har bedömts av olika anledningar,  
- att alla livscykelsteg inte är inkluderade i analysen.  

Därutöver begränsas analysen av att flera antaganden har gjorts för respektive kalkylpost – även 
om projektgruppen främst utgått från en väldigt erfaren kalkylator kan felaktiga antaganden ha 
gjorts som kan påverka resultatet. Dessutom kan vissa poster matchats eller approximerats mot en 
produkt/ett material som inte motsvarar verkligheten, vilket kan vara fallet för matjord som 
approximerats till grus. Examensgruppen gjorde de approximationer som ansetts nödvändiga till 
en så rimlig approximation som möjligt, och alla dessa finns att granska i Bilaga 4 – Kalkyler med 
antaganden.  
 
En annan sak som kan påverka utfallet av LCA:n är att olika poster är med i de olika kalkylerna. 
Genom att titta på skillnaderna i mängdlistorna för respektive hus (Tabell 6 och Tabell 7) är det 
tydligt att hus B har en mycket mer omfattande kalkyl (totalt ca 9600 kubikmeter material) än hus 
C (totalt ca 7600 kubikmeter material). Med tanke på det är det ännu konstigare att Genova som 
då har lägre miljöbelastning i alla utom 5 av totalt 18 miljöpåverkanskategorier är den som INTE 
fått markrabatt.   
 
Något som är en stor begränsning för LCA:n är att alla UE-poster har exkluderats, t ex ventilation, 
hissar och måleri. Hade dessa poster inkluderats hade förmodligen mängden metall ökat, men det 
hade också varit intressant att se miljöbelastningen för målarfärg. Eftersom husen trots sina 
olikheter båda visar tydligt att naturmaterial är bäst och metaller sämst är det ändå en rimlig 
slutsats att dra. 
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6. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet mot bakgrund av teorin. Då både resultatet är uppdelat i de 
olika delarna Utvärdering Hållbarhet och LCA kommer även diskussionskapitlet vara uppdelat på 
det sättet.  

6.1. Utvärdering måluppfyllelse hållbarhetsprogram 
Det projektgruppen konstaterade vid utförande av initial metod - att granska ifyllda 
arbetschecklistor för att utvärdera måluppfyllelsen - var dock att det som beskrivits i 
hållbarhetsprogrammet om utvärderingen av byggherrarna inte stämde överens med verkligheten. 
Efter intervjuer med berörda personer på Mark och exploatering i Östersunds kommun fick 
projektgruppen lite mer klarhet i hur det verkliga arbetet kring hållbarhetsfrågorna vid Storsjö 
Strand faktiskt hanteras i dagsläget. Av olika anledningar, som framgår av kommunens svar i 
resultatkapitlet, har arbetet inte kunnat genomföras som det var tänkt sedan en lång tid tillbaka 
men trots det har informationen i hållbarhets- och gestaltningsprogram på den för Storsjö Strand 
projektspecifika hemsidan och övrig information som är tillgänglig för allmänheten inte 
reviderats. Det innebär att personer som av olika anledningar läser på Storsjö Strands hemsida får 
en felaktig bild av hur projektets hållbarhetsarbete bedrivs. Kommunen trycker tidigt på att 
dialogen med östersundsborna har en central plats i projektet Storsjö Strand och har försökt 
involvera allmänheten i projektet (Östersunds Kommun, 2013b). En fråga som projektgruppen 
ställer sig är dock om denna vilja att involvera allmänheten försvann när visionerna och målen 
inte gick att genomföra som planerat eller varför uppdateringen av allmänheten och delaktigheten 
från allmänheten i fortskridandet prioriterats ner? 
 
Efter att metoden gällande utvärdering av måluppfyllelse omarbetats kunde projektgruppen ändå 
följa upp i hur stor utsträckning de ursprungliga målen gällande ekologisk hållbarhet, som också 
kontrakterats, uppfylldes av de båda byggherrarna. Resultatet visar att trots att kommunens 
uppföljningsarbete inte genomförts alls som det var tänkt, med arbetschecklistor och kontinuerlig 
dialog med hållbarhetssamordnare vid avvikelser och ändringar, så har många av målen uppfyllts i 
varierande grad och endast en mindre del av målen inte beaktats alls under projektets gång. I och 
med att flertalet av ursprungsmålen inte var genomförbara och uppföljningsarbetet släppts under 
projektets gång har det skapats en del oklarheter kring hur dessa mål och krav ska hanteras. Ska 
de släppas helt, eller ska det krävas kompensationer, eller ska målen ändras till genomförbara mål, 
vilka parter har rätt att kräva vad och hur ska konflikter undvikas samtidigt som hållbarhetsarbetet 
hålls på en hög nivå? Det är nog bara en liten del av vad otydligheterna lett till och problem som 
diskuterats och försökts lösas under projektets gång.  
 
Då det från kommunens sida inte finns någon kontinuerlig uppföljning är det praktiskt sett 
omöjligt att veta vilka mål som faktiskt beaktats under produktionen med 100 % säkerhet, vilka 
som frångåtts och vilka det kan och ska krävas kompensationsåtgärder för. De båda byggherrarna 
är väl medvetna om kraven och målen i hållbarhetsprogrammet, även om de i flera fall är diffust 
formulerade och tolkningsbara, vilket gjort att de båda byggherrarna hanterat dem på olika sätt 
och att det blir svårt att utvärdera inför kommande etapper då kommunen frångått 
uppföljningsarbetet för respektive mål. I och med att byggnaderna inte kommer att certifieras 
(Gryckdal, 2016) och därmed ingen inneklimatenkätundersökning till Miljöbyggnad göras är det 
också ytterst osäkert om enkätundersökningen gällande utemiljö, kommunikation, näringsliv, 
service och eventuellt andra punkter ur hållbarhetsprogrammet kommer att genomföras som det 
var tänkt från början. I och med att östersundsborna fått vara delaktiga under början av processen 
skulle detta kännas som ett naturligt sätt att undersöka om delaktigheten från närboende påverkat 
processen positivt och att östersundsborna är nöjda med respektive kategori eller vad som bör 
utvecklas inför kommande etapper. Ett bra grundarbete där många berörda inkluderas ger 
förutsättningar för ett positivt utfall vid genomförande men utan uppföljning är det svårt att 
utveckla ytterligare och även skapa resurseffektivitet i hållbarhetsarbetet. 
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I resultatet av utvärderingen av måluppfyllelsen för hållbarhetsprogrammet kan det utläsas att de 
båda byggherrarna, trots samma förutsättningar och information från start, har lyckats uppfylla 
målen under de respektive huvudområdena i varierande grad. Den båda byggherrarna har ganska 
likt resultat i utvärderingen, identiskt för kategorierna ”kropp och själ” och ”lokalt företagande 
och verksamheter”, medan Genova/hus B har något bättre uppfyllandegrad för ”kretslopp” och 
”gestaltningsprogram”, och Persson Invest/hus C något högre för ”klimatsmart byggande”.  
 
Totalt sett till uppfyllandegrad gällande samtliga fokusområden och med samtliga mål som 
utvärderats kan det utifrån resultatet konstateras att Persson Invest är den byggherren som har flest 
helt uppfyllda mål, 30,23 %, men är också den byggherren som har störst andel mål som inte 
uppfylls alls, 20,93 %. Genova har lite lägre andel mål som är helt uppfyllda, 25,58%, har en stor 
del mål som är delvis uppfyllda och endast 11,63 % av målen uppfylls inte alls. Byggnaderna är 
inte ännu färdiga, vilket gör att den resulterande måluppfyllelsen är helt beroende på 
intervjuobjektens subjektiva svar. Det kan finnas en anledning att ange en större uppfyllelse än det 
verkliga utfallet, vilket kan vara något att tänka på vid utläsning av resultatet. Vilket av resultaten 
gällande uppfyllandegrad av målen som bidrar mest till en hållbar utveckling är en fråga som är 
omöjlig för projektgruppen att besvara, men det är ett intressant resultat, att de båda byggherrarna 
utifrån samma grundförutsättningar beaktat och hanterat de respektive målen så pass olika. Det är 
något som kommunen bör ta med sig i det fortsatta arbetet med mål och kravformulering för de 
kommande kvarteren längs Storsjö Strand. 
 
En del av hållbarhetsprogrammets mål och krav krockar med varandra och en del visioner är helt 
enkelt för högt ställda och inte genomförbara i området, t ex går det enligt kommunen inte att 
uppnå Miljöbyggnad Guld för parametern ”dagsljus” för hela Storsjö Strand (Gryckdal, 2016), 
vilket framkommit efter att hållbarhetsprogrammet tryckts. Lite konstigt kan tyckas att 
samordningsbiten mellan alla mål, samt vad som verkligen är realistiskt och genomförbart 
hanterats så pass bristfälligt, då många utredningar är gjorda och planeringsarbetet fått mycket tid 
och resurser. Personer med praktiskt byggnadstekniskt kunnande borde vara en självklarhet att 
inkludera tidigt i processen, och att inkludera dessa personer tidigt borde skapa ett mer 
kostnadseffektivt byggande med mindre konflikter senare i processen då det skapar 
förutsättningar för att slippa göra ändrings- och tilläggsarbeten under projektets gång. 
Byggherrarna inkluderades tidigt i processen (Östersunds Kommun, 2013b) men kanske borde 
externa konsulter med byggnadstekniskt kunnande varit inkluderade för att få en opartisk 
bedömning av mål och genomförandemöjlighet? Kanske har byggherrarna sett sin chans i de 
otydligheter som funnits, kanske de redan tidigt insett att det inte kommer gå att genomföra alla 
krav och att kommunen kommer vara tvungen att släppa på krav.  
 
Gällande själva målformuleringarna för målen i hållbarhetsprogrammet kan man nästan säga att 
kommunen har gjort precis så man INTE ska göra – mål enligt SMART-modellen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna, och kommunen verkar inte direkt har 
satsat på något av de attributen gällande deras mål. Visserligen har kommunen planerat att följa 
upp målen, men det finns inga uttalade resultatindikatorer som kan avgöra huruvida ett mål är 
uppfyllt eller inte. Att hela uppföljningen för hållbarhetsprogrammet dessutom faller på grund av 
att flera personer hos kommunen slutar är ett tydligt tecken på att kommunens uppföljning inte 
direkt är robust. 
 
En fråga som projektgruppen ställer sig är om kommunen släppt på en del av hållbarhetsarbetet 
för att snabbare skapa bostäder och uppnå kommunens tillväxtmål om 65 000 invånare år 2020 
(Östersund kommun, 2013b). Hållbarhetsprogrammet har ändå genomsyrat hela processen med 
tanke på hur medvetna de båda byggherrarna är om innehållet i dokumentet och hur de arbetar för 
att nå så många av målen som de faktiskt gör. Med revideringar av det som inte varit möjligt att 
genomföra under etapp 1 och mer mätbara mål, istället för diffusa visioner, där även påföljder för 
icke uppnådda mål inkluderas kan hållbarhetsprogrammet bli ett riktigt bra underlag för att 
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säkerställa att hållbarhetsaspekterna beaktas på ett tillfredsställande sätt i kommande etapper av 
området Storsjö Strand. 

6.2. LCA 
Det finns många olika sätt att se på miljöbelastning och åsikterna om hur arbetet mot att bygga 
mer hållbart bör göras är garanterat inte enade. För det här examensarbetet är livscykelanalys valt 
som metod för utvärdering av byggnadernas miljöbelastning. Generellt är livscykelanalys ett 
relativt svårt verktyg, framförallt om endast ISO-standarden för LCA skulle följas, då den i stort 
sett säger ”det här måste specificeras” men säger ingenting om hur eller konsekvenserna av vissa 
val. På det sättet är det praktiskt för projektgruppen att följa Robust LCA som är en snävare 
variant av ISO-standarden och i högre grad säger vilka val och preferenser som rekommenderas 
för en LCA för ett byggnadsverk. I vissa fall har det varit omöjligt att helt följa Robust LCA, t ex 
för de exkluderade miljöpåverkanskategorierna som inte finns representerade i Ecoinvent, vilket 
är synd men en nödvändig avgränsning.  

Det projektgruppen kommit fram till i resultaten i den här studien visar att det inte alltid är de 
material som ingår i störst mängd i en byggnad som genererar högst total miljöbelastning för 
byggnaden, utan material som ingår i mindre mängder men som ger stor miljöpåverkan per vikt- 
eller volymenhet kan generera minst lika stor total miljöbelastning. För att skapa ett hållbart 
byggande måste byggbranschen beakta vilka material som ger stor miljöbelastning per uppfylld 
funktion. Ibland kan ett mer miljöbelastande material sett till kubikmeter material vara att föredra 
om det krävs mindre mängder av detta material för att fylla en viss funktion än vad det skulle 
krävas av ett mindre miljöbelastande material – den totala miljöbelastningen måste beaktas. 
Generellt sett kan det sägas att metaller är starkt drivande faktorer till byggnadens miljöbelastning 
per enhet material och användandet av dessa bör minimeras, samtidigt som de olika 
naturmaterialen ger väldigt liten påverkan per enhet och användandet av dessa material före andra 
material bör prioriteras. 

Genom resultatet från genomförd LCA har kommunen fått riktlinjer för vad som fortsatt kan 
premieras (minskat användande av metaller och ökat användande av icke-processade 
naturprodukter). En stor fråga som dyker upp är just varför Persson Invest fått markrabatt för sitt 
limträhus när det visar sig att Genovas betonghus har mindre miljöbelastning per kvadratmeter 
tempererad area för de flesta miljöpåverkanskategorier, trots att Genova fått exkludera 
garagearean ur tempererad area, och trots att Genova har 2000 kubikmeter mer material bedömt 
jämfört med Persson Invest. Genova har visserligen ca 500 m2 mer i Atemp att slå ut 
miljöbelastningen på, men vid en kontroll där Genovas miljöbelastning är dividerad med samma 
Atemp som Persson Invests visar det sig ändå att Genovas hus har lägre miljöbelastning för 
majoriteten av miljöpåverkanskategorier.  

Något som är intressant är att Östersunds kommun i hållbarhetsprogrammet har krav på 
genomförd LCC för stomme, fasad, ytskikt och installationer (Östersunds kommun, 2013b), men 
inga sådana har någonsin förts på tal eller redovisats under intervjuer med båda byggherrar och 
kommunen själva. Eftersom projektgruppens genomförda LCA kan ge generella riktlinjer om att 
inte använda metall och hellre använda naturmaterial så vore dessa LCC-analyser ett intressant 
komplement för att kommunen framöver skulle kunna ha bättre bas att utgå från vid premiering av 
ytterligare hållbara lösningar för Storsjö Strand.  
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7. Slutsatser 
För att svara på den första forskningsfrågan så har Persson Invests hus C har 74,4% av målen som 
uppfylls helt, i hög grad eller delvis, medan Genovas hus B har 62,8% av målen som uppfylls helt, 
i hög grad eller delvis. Mot bakgrund av att vissa mål i hållbarhetsprogrammet inte går att 
uppfylla överhuvudtaget hade ett totalt resultat med samtliga mål som uppfylls i hög grad (mindre 
än ”helt uppfylld” men mer än ”delvis uppfylld”) kunnat ses som ett 100 %-igt resultat. Med det i 
åtanke kan examensarbetarna ändå dra slutsatsen att måluppfyllelsen är ganska god – båda 
byggherrarna hade kunnat jobba mer med att uppfylla målen, men har ändå båda uppfyllt målen 
till ungefär två tredjedelar.  
 
Då kommunen släppt granskningen av i princip alla krav ur hållbarhetsprogrammet blir 
uppföljningen av mål inte helt opartisk då ansvariga för respektive kvarter själva svarat på 
examensarbetets måluppfyllelseutvärdering. Med tydligare ställda genomförbara krav hade 
hållbarhetsarbetet kunna hanterats på ett mycket mer systematiskt sätt, där erfarenhetsåterföringen 
skulle kunna generera mer erfarenheter till det fortsatta hållbarhetsarbetet för kommande kvarter 
och på så vis skapa ett mer hållbart byggande. Både mål och uppföljning hade behövt en 
omarbetning; målen hade kunnat definieras enligt SMART-modellen och en bättre uppföljning 
hade krävt specifika resultatindikatorer med kriterier för uppfyllelse. Därutöver hade kommunen 
tjänat på att dokumentera hur målen ska tolkas och hur uppföljningen ska genomföras 
(mätintervall, hur mätningen ska gå till, kriterier för uppfyllt, osv), för att få en mer robust 
uppföljning. 
 
För att svara på forskningsfrågan om vilka drivande faktorer som finns bakom en byggnads 
miljöbelastning så visar resultatet från LCA:n ett i stort sett entydigt resultat för samtliga 
miljöpåverkanskategorier oavsett om miljöbelastningen mäts per kilogram material eller 
kubikmeter material – metaller sämst och naturmaterial bäst. Det gör att det går att dra slutsatsen 
att metaller som bland de största drivande faktorerna till miljöbelastning inte är hållbara och 
naturmaterial är mer hållbara. Sammantaget kan följande rekommendation ges med avseende på 
drivande faktorer till miljöbelastning: 

- Undvik alla former av metaller i så stor utsträckning som möjligt 
- Premiera rena icke-processade naturmaterial 
- Utför renodlade LCA/LCC-analyser för att djupare undersöka miljöbelastningen av 
olika konstruktionsval. 

 
Den sista forskningsfrågan besvaras genom de praktiska rekommendationerna nedan. 

7.1. Praktiska rekommendationer 
• För att kunna säkerställa hållbarhetsarbetet och se till att planerade mål också blir 

verklighet bör målen formuleras mer konkret och realistiskt, gärna enligt SMART-
modellen. 

• Tydligt definierade resultatindikatorer bör definieras för målen. Indikatorerna ska också 
vara relevanta och väsentliga för respektive mål, vara tillgängliga till en rimlig kostnad 
och vara hållbara över tid. 

• Kriterium för när ett mål är uppfyllt bör bestämmas. 
• För att öka reliabiliteten och minska beroendet av organisationsstruktur bör det också 

finnas riktlinjer för hur mål och indikatorer mäts, och hur ofta målen mäts.  
• För att inte tappa det fortsatta hållbarhetsarbetet bör det finnas riktlinjer för hur 

kommunen arbetar vidare med mål, krav, kontrakt och annat relaterat efter utvärdering av 
mål. 

• Då lagen numera säger att inga särkrav får ställas bör hållbarhetsmål och krav gällande 
detta kontrakteras i markanvisningsavtalet.  

• Innan några kontrakt skrivs bör det ha säkerställts att de mål och krav som kontrakteras är 
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genomförbara och vilka åtgärder som kommer att krävas om de kontrakterade målen inte 
följs bör vara klarlagt. 

• Ska det ges rabatter gällande markpris eller i form av andra ekonomiska fördelar även för 
kommande kvarter för ytterligare hållbarhetsarbete utöver det som ställts som krav bör 
Östersunds kommun först granska och säkerställa sig om vilka konstruktionslösningar 
som faktiskt är mest hållbara, t ex genom LCA-analyser med mer fokus på funktionell 
enhet. 

• För att totalt sett skapa ett så hållbart byggande som möjligt bör miljöbelastning per 
åtgången material för att fylla en specifik funktion, beaktas innan materialval görs, eller 
premieras av kommunen. 

• Om miljöbelastning per funktionell enhet inte kan undersökas innan materialval görs bör 
kommunen premiera användande av så rena icke-processade naturmaterial som möjligt, 
och premiera minimering av metaller i så hög grad som möjligt. 

• För att skapa förståelse och inte vilseleda allmänheten bör tillgänglig information 
uppdateras kontinuerligt och inte bara den interna informationen. 
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8. Förslag till fortsatta studier 
För att ännu tydligare veta vad kommunen ska premiera som mer hållbar konstruktion för 
framtida byggnader hade mer nischade livscykelanalyser där t ex olika konstruktionsmaterial 
jämförs med varandra kunnat utföras. Det hade gett tydligare riktlinjer till kommunen om vilka 
hus de hade kunnat ge markrabatt till. Eftersom träprodukter också har relativt hög 
miljöbelastning hade denna kunnat undersökas djupare för att se vad i produktionssättet det är 
som orsakar denna höga belastning.  
 
Då detta examensarbete endast inkluderar de inledande stegen i livscykeln samt energi- och 
vattenförbrukning under bruksskedet är ett konkret förslag till fortsatta studier att även fortsätta 
livscykelanalysen för de övriga stegen. Fler fortsatta studier hade varit att inkludera de UE-poster 
som denna LCA har exkluderat, samt att utvärdera miljöbelastningen för landet Sverige och inte 
globalt – med en mer specifik miljöbelastning för det land som husen befinner sig i kan också mer 
specifika rekommendationer ges. 
 
Ytterligare LCA och/eller LCC med en tydlig funktionell enhet hade kunnat göras för 
konstruktionen, då konstruktionen i sig alltid medför de största mängderna och därmed alltid 
kommer innebära en stor miljöbelastning.  
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Bilaga	1	
CHECKLISTA ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Beskrivning 
Tilldel
ad Status Kommentarer 

Krav från gestaltningsprogram:  Stadsdelen 
skall ha en lokal förankring genom lokala 
växtarter med olika blomningssäsonger. 

Jonas 
Jonasso
n 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:27): Denna indikator dubbleras pga 
diskussionerna som hölls på mötet 8/4 om att MIUN eventuellt ska 
titta närmare på en sk "storsjö strand lösning" för gröna tak. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:26): Kommentar från mötet 8/4: 
Stadsträdgårdsmästaren har bra kunskap om detta. Ansvaret delas 
mellan arkitekter och Bengts gatuprojekteringsgrupp. 
Skulle vara kul att titta på en lokal typ av sedumtak som lämpar sig 
bra för förhållandena, kallt, blåsigt osv. En “Storsjö strand lösning” 
som man sedan kan visa upp! 

Delmål:  Pedagogisk information på området 
avseende t ex; lokalt omhändertagande av 
dagvatten, källsortering, energilösningar, 
laddstationer, odlingslotter. 

Malin 
Runber
g 

Planera
t 

Malin Runberg (05 dec 2014 08:17): Denna punkt aktiveras vid 
byggstart. Vid gatuprojektering ska dock denna beaktas för att 
"reservera" lämpliga platser. 
Malin Runberg (10 okt 2014 12:28): Bör finnas i ett framtida 
hållbarum 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 07:15): Kommentar från mötet 8/4: 
Planera detta tillsammans med: 
- Jamtli 
- Kevin 
- Gamla Östersund 

Delmål:  Stärka Östersunds näringsliv 
genom att främja företagsamhet inom lokalt 
prioriterade sektorer genom samarbete, 
utveckling och strategiska satsningar (gem. 
lokalisering, utställ-ningslokaler etc). 

Malin 
Runber
g 

Planera
t  

Delmål:  Marknadsanalys tas fram för att 
kartläggning av etableringsmöjligheter. 
Området ska generera minst x antal 
verksamheter/företag enligt analysrapport. 

Malin 
Runber
g 

Planera
t  

Delmål:  Miljöpåverkan från transporter 
under byggtiden ska minska (genom t ex 
samordning, konfektionering och bränsleval)  

Planera
t 

Malin Runberg (05 dec 2014 09:04): Denna fråga ska ägas av 
byggherren att i projektering-och upphandlingsskede styra till att detta 
mål uppnås. 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 11:49): Denna indikator har för 
tillfället delat ansvar mellan Kommunen och Byggherrarna. 

Delmål:  Möjlighet till framtida integrering 
av förnybar energiproduktion i 
område/byggnader. Integrering av sol-
celler/solfångare, vindkraft. 

Gabriel 
Duvesk
og 

Planera
t  

Delmål:  Bräddning från spillvattennät (t ex 
vid pumpstationen) skall samlas upp och 
förhindras att rinna ut orenat i Storsjön.  

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 11:52): Denna indikator är tilldelad 
Jenny Happala (JHA) på Östersund vatten som för tillfället inte har 
någon användare i Project place. 

Delmål:  Minimera dricksvatten som 
används till planteringar och grönytor genom 
uppsamling av regnvatten och anläggande av 
växtbäddar där storlek och 
magasineringskapacitet dimensionerats för 
att försörja de träd/perenner som planteras. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Stadsdelens ljussättning inklusive 
kvartersmark ska vara energieffektiv 40 % 
lägre år 2020 än motsvarande 
stadsdelsutsnitt i Östersund 2010, och 
utformas för minimering av ljusföroreningar. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2014 09:15): Ingår i gatuprojekteringen 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 14:15): Nicole Lindsjö är ansvarig för 
denna indikator 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 11:48): Denna indikator har delat 
ansvar mellan kommunen och byggherrarna. 



Delmål:  Säkerställa att lämpliga faciliteter 
finns tillgängliga för cyklister, fotgängare, 
skidåkare etc (förvaring, service, 
omklädning mm). Cykelparkering minst 2,5 
platser per lägenhet på kvartersmark, 0,3 
platser på allmän mark. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 09:14): Cykelparkering på allmän på 
plats kommer att beaktas i gatuprojekteringen. 
Malin Runberg (05 dec 2013 09:13): Vad gäller parkeringstal för 
cykel som beaktas det byggherrarnas projektering för att uppnå 2.5. 
Detta är utfört. 
Elin Salomonsson (03 mar 2014 09:38): Anne(har ingen användare i 
PP) på kommunen utreder om det är möjligt att placera cykelställ i 
anslutning till järnvägsvallen. 
Elin Salomonsson (03 mar 2014 09:37): Denna indikator finns från 
och med 13 mars 2014 även med på byggherrarnas listor 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 11:47): Denna indikator är tilldelad 
Malin Boberg (MBO) som för tillfället inte har någon användare i 
Project place. 

Delmål:  Göra kollektivtrafiken attraktiv 
genom att erbjuda trygga, säkra och 
väderskyddade hållplatser. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Säkerställa att det från etapp 1 finns 
lättillgänglig kollektivtrafik (max 300 meter 
till hållplats) med god frekvens (var 15:e 
minut) som går till 
kollektivtrafikknutpunkter och stadens 
centrum. Området kopplas till stadens 
tågstation 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 09:11): se koppling till punkt 4.1 
Malin Runberg (05 dec 2013 09:11): Det kan vara svårt att etablera en 
hållplats i etapp 1 pga för litet kundunderlag. Dock ska kontakt tas 
med kollektivtrafiken för att undersöka förutsättningarna. 

Delmål:  Ta fram res-/transportplaner för hur 
hållbar mobilitet skall uppnås och hur detta 
skall implementeras på området.  

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 08:56): Laddstrukturen för elbilar i 
området är viktigt. Hänsyn till fysiskt plats samt elnätsstrukturen 
måste tas i planeringen 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:54): Viadukt Söder kommer att ge 
området en planfri korsning och det blir närmare koppling till 
Bangårdsgatan och staden. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:50): Gångbro över till 
järnvägsstationen är mycket viktigt för att kunna skapa bra 
förutsättningar områdets hållbara mobilitet  även på regional och 
nationell nivå. Diskussioner med Jernhuset och Trafikverket har 
inletts. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:48): Ta en kontakt med de som 
ansvarar för kollektivtrafiken inom kommunen och informera om 
projektet för att förbereda för kollektivtrafiklösningar i området. 

Delmål:  Skapa dialog mellan byggherrar 
och företagare för match-making och 
behovsanpassning. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 08:43): Paketering av information om 
lokaler på Storsjö Strand så att NÄKO får bra förutsättningar att 
marknadsföra detta i sitt dagliga arbete. Detta arbete har påbörjats. 

Delmål:  Skapa nätverk mellan företagare 
och verksamheter för att identifiera 
gemensamma intressen och möjligheter. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 08:34): Det sker en kontinuerlig 
utveckling i området. Exempel på detta är inlandsbanans satsningar på 
kontor i området. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:35): Har haft två träffar med 
näringslivet om framtida lokalplaner på området. Dessa träffar upptas 
om befintliga byggnader kan förvärvas. 

Delmål:  Utbyggnaden av stadsdelen skall 
stärka regionens kompetens inom hållbart 
byggande. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2013 08:32): Kommunen har gått med i SGBC 
och arbetar aktivt med utvecklandet av ny manual för 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:30): Planerar träff med 
Regionförbundet för att se om vi kan nyttja deras nätverk och 
kompetens och tillsammans sprida kunskap om hållbart byggande. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:24): Genom att kommunen ställer 
högre krav än brukligt så torde det ge en kompenshöjning hos de som 
är engagerad i projektet, vilket dekan ta med sig i kommande projekt.  
Kommunen bidrar med utbildning och kunskapsöverföring till de 
inblandade i projektet. 
Malin Runberg (05 dec 2013 08:22): Samarbete med Mittuniversitet 
som utmynnat i lic. forskartjänst för Jonas Jonasson. Förhoppningen är 
att hans forskning ska genomslag på det regionala byggandet. 

Krav från gestaltningsprogram: 
Industrikaraktären i området skall där det är 
lämpligt bevaras genom att ge de gamla 
tegelbyggnaderna nya fuktioner 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2014 08:07): Diskussioner inledd med 
fastighetsägare om motorverkstaden med tillhörande tidsflätan. 
Sannolikt inget avslut innan sommaren 2015. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 8:12): Kommentar från möte 8/4: Ej 
aktuell i denna etapp pga inga befintliga byggnader finns, när detta 
blir aktuellt i senare etapper kommer det att styras i detaljplanen. 



Delmål:  Främja och uppmuntra till 
cykling/spark/skidor som transportmedel och 
fritidsaktivitet genom att erbjuda säkra, 
effektiva och årstidsanpassade 
transportvägar som kopplar ihop med 
befintliga stråk. (Bland annat genom strategi 
för sandning) 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:08): Kommentar från mötet 13/5: 
Man har tidigare sandat endast halva promenadstråk men detta har 
man nu slutat med pga tex ökad vintercykling. 
Huvudgatan i området får en separat cykelväg. 
Finns möjlighet för cykelparkering vid järnvägsvallen? 
Byggherrar ansvarar för parkering på kvartersmark 

Delmål:  Offentliga platser samt gårdar på 
kvartersmark utformas och förvaltas för 
aktiv utevistelse året runt. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Skapa trygga och säkra kvarter med 
goda ljud- och ljusförhållanden i utemiljön, 
inga skymda platser, säkra entréer etc. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Utnyttja naturliga 
fördröjningsprocesser. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor skall infiltreras och 
perkoleras så långt det går, annars fördröjas 
innan avledning. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (25 nov 2014 14:54): Finns framtagen i 
Dagvattenplan. Ska förfinas under projektering gata/park. 

Delmål:  Minimera användningen av 
nybrutna markmassor genom återanvändning 
av ballast och fyllnadsmaterial för 
uppbyggnad av infrastruktur, vägar etc. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:09): Kommentar från mötet 13/5: 
Om massorna är tjänliga ska dom användas. Byggherrarna köper 
sanerad mark. 
I dagsläget pågår en utredning av marken och eventuella föroreningar. 
Ansvar för detta har gatuprojekteringsgruppen via Bengt. 

Delmål:  Kommunen utformar ett 
grönyteprogram/index som redovisar 
riktlinjer och krav avseende lokal anpassning 
och ekologiska värden för ytor, växttyper 
och gestaltning. Krav på grönytefaktor xx 
enligt grönyteprogram/index. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (17 nov 2014 12:29): Grönyteprogram för 
allmänplatsmark. 

Delmål:  Planlagd gatu- och 
belysningsstruktur etableras senast vid första 
inflyttning för att skapa trygga och säkra 
miljöer. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (14 feb 2014 10:46): Gatuprojekteringen är 
uppstartad. Landskapsarkitekt och LOD-konsult ska anlitas. 

Delmål:  Avrinningen från området to-talt 
får motsvara en avrinningskoefficient på 
0,25 för dimensionerade 10-minuters 10-
årsregn. Avrinningen från kvartersmark får 
motsvara en avrin-ningskoefficient på 0,25 
för dimensionerade 10-minuters 10-årsregn. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Kommunen utformar områdets 
dagvattenhantering på allmän mark tidigt i 
exploateringsprocessen för varje etapp för att 
tillgodose fördröjningskrav och 
dagvattenkvalitet. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (25 nov 2014 14:07): Översiktlig dagvattenplan som 
ska remissas. 

Delmål:  Kommunen ansvarar för att 
insamlingsmöjligheter ordnas för farligt 
avfall för boende (röd box). 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (22 aug 2014 09:35): Tilldelades Bengt på mötet 
14-08-20 

Delmål:  Skapa ett tryggt, levande och 
tillgängligt allmänt gaturum genom 
offentliga bottenvåningar och bostäder som 
utformas med utblick mot gatan. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Den nya stadsdelen kopplas till 
befintlig stadsstruktur och vägnät senast vid 
första inflyttning. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:16): Kommentar från möte 8/4: 
Pågående Parkdel i anslutning till Beijerparkering är på G i 
projektering för att koppla ihop stadsdelarna. 

Delmål:  Utveckla både befintliga och 
nyskapade naturområden/platser till 
högkvalitativa rekreationsytor med olika 
karaktär och funktion, t ex ska 
strandpromenaden utformas som ett 
offentligt stråk, med intressepunkter och 
skydd för väder och vind. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:49): Kommentar från möte 8/4: 
Denna tilldelas gatuprojekteringsgruppen via Bengt. Berör även 
Kevins projekt till viss del. 

Krav från gestaltningsprogram: Träd och 
annan växtlighet placeras för att bryta 
vindern och ge lä på standpromenaden. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:15): Kommentar från möte 8/4: 
Stadsträdgårdsmästaren är tveksam till detta, vilka träd kommer klara 
att bryta vinden? Gatuproj-gruppen är ansvarig 



Delmål:  Skapa intressanta och lockande 
platser med gott mikroklimat som 
uppmuntrar till interaktion mellan människor 
och ger en positiv känsla för stadsdelen. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:50): Kommentarer från möte 8/4: 
Denna tilldelas gatuprojekteringsgruppen via Bengt. Här kan vinden 
ges positiva egenskaper – tex rörlig konst, konstnärligt utformade 
vindskydd osv för att inte bara ge vinden negativa egenskaper. 

Krav från gestaltningsprogram:  Stadsdelen 
skall ha en lokal förankring genom lokala 
växtarter med olika blomningssäsonger. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:30): Denna indikator är dubblerad 
pga MIUNs eventuella utredning av sedumtak. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:11): Kommentar från mötet 8/4: 
Stadsträdgårdsmästaren har bra kunskap om detta. Ansvaret delas 
mellan arkitekter och Bengts gatuprojekteringsgrupp. Skulle vara kul 
att titta på en lokal typ av sedumtak som lämpar sig bra för 
förhållandena, kallt, blåsigt osv. En “Storsjö strand lösning” som man 
sedan kan visa upp! 

Delmål:  Öka tillgängligheten till stadsdelen 
Storsjö Strand för besökare och skapa gröna 
korridorer till omgivande natur med 
motionsspår, skidspår etc 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:49): Kommentar från möte 8/4: 
Denna punkt bör revideras. Delas upp eller stryka den del som 
behandlar gröna korridorer(då detta inte får plats i denna etapp). Den 
del som behandlar ökad tillgänglighet tilldelas projekteringsgruppen 
som leds av Bengt, den andra delen avvaktas till senare etapper. 

Delmål:  Stadsdelens offentliga ytor och 
kvartersgårdarna utformas med flexibla ytor 
för brukarnas egna önskemål, t ex 
odlingslotter, utegym, parker etc. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:50): Kommentar från möte 8/4: 
Kan en tävling eller liknande användas här? (För att nå målen ”för 
brukarnas egna önskemål”. Parken mellan kvarteren kan då 
färdigställas med grönyta men inget mer, och brukarna kan sedan få 
ge förslag till användning av ytan, lekpark, odling, bänkar tex, när 
dom har flyttat in och kan svara på vad deras önskemål är. Dock 
nödvändigt att färdigställa ytan så det inte bara är lera och grus vid 
färdigställande. 
För kvartersmark så är gårdarna för små för några aktiviter och är 
därför inte direkt applicerbar i denna etapp när kvarteren är så små. 
Längre ner i området kan det bli mer aktuellt med aktiviterer på 
kvartersmark också. 

Delmål:  Parkeringsytor för gäst- och 
kundparkering ska vara väl integrerade i 
stadsrummets gestaltning för att skapa en 
attraktiv utemiljö. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 11:13): Nicole ansvarar för denna 
indikator 

Delmål:  Gatuparkering reserveras för 
kunder och besökare med olika typer av 
transportmedel (bil, cykel, spark etc). 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 11:14): Kommentarer från möte 10/3: 
Har tittat på detta i detaljplanen. Är främst en organisatiorisk fråga 
med skyltning osv. Finns en parkeringsplats i anslutning till denna 
etapp, där ev laddstolpe kommer finnas. 
Elin Salomonsson (13 mar 2014 11:14): Nicole ansvarar för denna 
indikator 

Delmål:  Planlagd gatu- och 
belysningsstruktur etableras senast vid första 
inflyttning för att skapa trygga och säkra 
miljöer. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:16): Kommentar från möte 8/4: I 
projektering 

Krav från gestaltningsprogram: Torg och 
gaturum skall utformas för att ta hand om 
både områdets dagvatten och det vatten som 
kommer från ovanliggande bebyggelse. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (25 nov 2014 15:02): Dagvatten uppströms Storsjö 
Strand hanteras genom att en skärmbassäng anläggs bredvid "Pinnen". 
Denna åtgärd ansvarar Östersund Vatten för. 
Bengt Gryckdal (17 nov 2014 12:24): Utredning kring dagvatten är 
klar. Dokument bifogas. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:13): Kommentar från möte 8/4: 
Ansvaret ligger hos gatuprojekteringsgruppen. Skärmbassängerna 
kommer att ta om hand det vatten som kommer från ovanliggande 
bebyggelse. 

Krav från gestaltningsprogram: Den yttre 
belysningen skall förtydliga gaturummet 
genom belysning riktad på fasad, skyltar och 
växtlighet. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:13): Kommentar från möte 8/4: 
Gatuprojekteringsgruppen och arkitekterna delar ansvaret. 

Delmål:  Angöring för sopbil < 10 m från 
soprum med plats för avfallssorteringskärl. 
För andra system, t ex underjordsbehållare 
enligt överenskommelse med Renhållningen. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (17 nov 2014 12:22): Beslut att vi ska använda 
underjordsbehållare. Mark är avsatt i DP för detta som blir 
kvartersmark. Gatuprojekteringsgruppen ska ta fram ett förslag till 
byggherrarna. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:50): Pausades under mötet 11/12, 
togs upp igen under mötet 8/4. 



Delmål:  Masshanteringsplan som beaktar 
schaktmassor (inkl föroreningsrisker) som 
uppstår vid exploateringen för att skapa den 
topografi som GP beskriver för att skydda 
mot översvämning och leda dagvatten med 
självfall. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:09): Kommentar från mötet 13/5: 
Om massorna är tjänliga ska dom användas. Byggherrarna köper 
sanerad mark. I dagsläget pågår en utredning av marken och 
eventuella föroreningar. Ansvar för detta har 
gatuprojekteringsgruppen via Bengt. 

Delmål:  Skapa lokaler med möjlighet till 
samutnyttjande av funktioner för bl a 
småföretagare (konferensrum, it-lösningar 
etc). 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (20 okt 2014 14:27): Jobbar med att ge ett prisförslag 
till Jernhusen för att köpa in mark 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:50): Pausades under mötet 11/12, 
togs upp igen under mötet 8/4. 

Delmål:  Tillse att Hållbarum används för 
återbruksverksamhet och 
kretsloppsutställning. 

Elin 
Salomo
nsson 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (22 aug 2014 10:42): Enligt mötet 14-08-20. Elin 
och Fredrik bevakar. 

Delmål:  Kommunen tar fram en avfallsplan 
för området för samordning av 
avfallshantering mellan boende, verksamma 
m fl. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (1 jul 2014 13:33): Möte med renhållningen under 
våren. De vill nu testa underjordiska sopbehållare. Plats för detta görs 
utanför kvarteren. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:52): Pausades under mötet 11/12, 
togs upp igen under mötet 8/4. 
Renhållningen har kommenterat att det bör vara separata soprum för 
verksamheter och bostäder då detta avfall hämtas av olika aktörer. 
Dialog mellan byggherrar behövs här. Kommunen ska kontakta 
renhållningen. 

Delmål:  Attrahera investerare och 
verksamheter till området, genom att 
profilera stadsdelen. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (05 dec 2014 10:25): Arbetet med etapp 2 kommer att 
påbörjas efter årsskiftet 
Malin Runberg (01 jul 2014 13:32): Ett ständigt pågående arbete. 
Medverkar vid Almedalen, BARE mlf 

Delmål:  Skapa dragare till stadsdelen som 
ökar besöksfrekvensen och ger ett bättre 
kundunderlag (båthamn, skatepark, 
kallbadhus etc). 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (01 jul 2014 13:24): För närvarande pågår en 
hamnutredning från området från Storsjö Strand till Jamtlibryggan 
som syftar just till ovan nämnda delmål. 

Delmål:  Nyttja projektet i 
marknadsföringssyfte för regionen. 
Hållbarum utformas som skyltfönster. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (01 jul 2014 13:14): Vi trycker upp nya 
marknadsföringsbrochyrer bla till vår medverkan i Almedalen där 
Storsjö Strand är dragplåstret. Vi kommer även att vara på 
fastighetsmässan BARE i september i samma syfte. 

Delmål:  Årlig uppföljning och redovisning 
av energianvändning och energiproduktion 
till kommunen. 

Peter 
Lodén 

Arbetar 
med 

Peter Lodén (26 jun 2014 17:37): Lägger in länk till dokument ang 
Jämtkrafts syn på indikator 5:12 och 5:13 
Peter Lodén (13 maj 2014 09:18): Erik Fröberg Jämtkraft redovisar att 
man är intresserad och kan tillhandhålla statistik på både el och 
fjärrvärme etc till kommun/exploatör. Om det kommer att vara 
el/varmvatten/kallvattenmätare hos varje lägenhetsinnehavare behövs 
det ”fullmakter” från varje kund om att Jämtkraft får lämna ut värden. 
Behöver klaras ut detta ska realiseras med boenden. 
Elin Salomonsson (13 jan 2014 16:16): Indikatorn är nu tilldelad Peter 
Lodén i PP. 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:49): Denna indikator är tilldelad 
Peter Lodén(PLO) på Jämtkraft som för tillfället inte har någon 
användare i Project place. 

Delmål:  Tillgodose att stadsdelen förses 
med flexibla och utbyggbara system (VVS, 
el, tele/data). 

Peter 
Lodén 

Arbetar 
med 

Peter Lodén (13 maj 2014 09:13): - Fjärrvärmenät. Mikael Ericsson 
Jämtkraft redovisar muntligen delar ut utredning man gjort angående 
val av distributionsnät för fjärrvärme. Slutsats är att i Österundsnätet 
där det finns kraftvärme är det bättre med ”vanligt” nät dvs inte 
lågtemperatursystem. Fördelar är främst bättre avkylning på 
returvattnet som främjar en bättre elproduktion.  
- Elnät. Daniel Köbi/Urban Persson Jämtkraft redovisar att man 
kommer att bygga traditionellt elnät. Med smart nät avses ett nät som 
tex kan ta emot el producerad med tex elsolceller och mäta denna 
energi. Man ser att avgränsning är vid fastighetsgränsen dvs man inte 
kommer att ”gå in i” fastigheten och dess elsystem. Exploatör bör 
kontakta elnät för att resonera kring behov av effekt och 
tekniklösningar när det gäller laddning av elbilar etc. Man har begärt 
att få placera en tranformatorstation i ett litet parkområde mellan två 
kvarter. Valet är kanske något olämpligt ur en boendesynvinkel och ny 
placering bör ses över. Kort diskussion om det kan finnas eltaxor som 
är mer kopplad till brukarens användningsmönster som kan tillämpas i 
området. Ska det läggas extra kanalisationer som möjligör framtida 
expansion av effekt? 
- Telecom/Fibernät. Jörgen P Jämtkraft har redan varit i kontakt med 



bägge exploatörerna och diskuterat tekniska möjligheter och utbud. 
Jörgen tog även upp vikten av strategi med tillgång till WIFI inte bara 
inom stadsdelen. Det sociala beteendet blir viktigare. Det finns teknik 
som möjliggör olika tjänster om det finns publikt wifi i området! 
Oklart hur vi går vidare med denna del. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:17): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med. Förutom VVS 

Delmål:  Stadsdelen utformas med ett 
finmaskigt gatunät för spridning av trafiken 
och för att eliminera behovet av att backa 
tunga fordon. Säkra lastzoner tillgodoses.  

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:46): Denna indikator är tilldelad 
Malin Boberg (MBO) som för tillfället inte har någon användare i 
Project place. 

Delmål:  Gaturummen ska genom sin 
utformning (skala, grönska, materialval etc) 
befrämja låga hastigheter, lägre bullernivåer 
och bättre luftkvalitet.  

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:46): Denna indikator är tilldelad 
Malin Boberg (MBO) som för tillfället inte har någon användare i 
Project place. 

Delmål:  Trafiknätet ska vara attraktivt, 
tryggt och trafiksäkert för trafikanter genom 
s.k shared spaces, gångfarts-gator, där 
fordon får köras på de gå-endes villkor.  

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:47): Denna indikator är tilldelad 
Malin Boberg (MBO) som för tillfället inte har någon användare i 
Project place. 

Delmål:  Byggnader, kvarter och grönska 
utformas för att minimera energibehov 
genom att utnyttja solvärme och minska 
vindpåverkan.  

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:48): Denna indikator är tilldelad 
Malin Boberg (MBO) som för tillfället inte har någon användare i 
Project place. 

Delmål:  Stödja miljövänliga transporter 
genom att tillgodose infrastruktur och 
tekniska förutsättningar t ex med 
laddningsplatser för elfordon. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Peter Lodén (13 maj 2014 09:14): Laddinfrastruktur. Är med i 
”paraplyet” GreenHighWay och det kommer en laddplats till området. 
Dock är den planerad till parkering vid glashyttan. Ur projektets 
synvinkel är det inte helt perfekt. Malin bör ta detta med Jan Asplund 
på kommunen. 
Malin Runberg (24 feb 2014 14:04): Har ett samarbete med Green 
Highwayprojektet som vill ha en laddningsstation centralt. De planerar 
en ansökan för bidrag till en snabbladdare på Beijersparkeringen. 

Delmål:  Tillgodose bostäder med olika 
typer av upplåtelseformer och flexibilitet, 
minst 25 % hyreslägenheter, men även bygg-
gemenskaper, kollektivhus, äganderätt, 
delbara bostäder etc. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (24 feb 2014 13:36): Har varit i kontakt med Nils 
Söderlund på Svenska Byggemenskaper som tycker att Storsjö Strand 
skulle passa ypperligt för denna boendeform. Han kommer gärna hit 
och informerar vid någon tillställning 

Delmål:  Stadsdelens obebyggda kvarter 
definieras och programmeras med olika 
funktioner för att locka besökare och för att 
skapa trivsamma och trygga miljöer under 
utbyggnadsfasen; odling, sport, skulpturpark 
etc. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (01 jul 2014 13:35): Kevin levererar sin rapport under 
vecka 27. 
Bengt Gryckdal (14 feb 2014 10:44): Detta kort kommer Kevin 
Denham att arbeta med. Kevin är student på MIUN och kommer från 
Argentina. Malin är hans handledare. 

Delmål:  Energieffektiva 
byggplatsetableringar anslutna till 
biobränslebaserad fjärrvärme för både 
uppvärmning bodar och uttorkning av 
byggnader. All elanvändning är 
förnyelsebar. Närvarostyrd arbetsbelysning 
av lågenergityp. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Bengt Gryckdal (25 nov 2014 14:08): Remiss på sektion för U-
område.  
Bengt Gryckdal (14 feb 2014 10:16): Projektering av fjärrvärme är 
påbörjad. Eftersom inkommande ledning till Sts kommer söderifrån 
blir det en ganska lång sträcka som måste förläggas fram till etapp 1.  
Bengt Gryckdal (16 jan 2014 09:11): Vi byter till Bengt på detta kort. 
Förslag på att fjärvärme finns till området redan när byggnationerna 
drar igång. Då kan FJV användas för uppvärmning under byggskedet, 
istället för el. 

Delmål: Stadsdelen anpassas till förväntade 
klimatförändringar med högre temperatur, 
starkare vindar, mindre snö och kraftigare 
regn och mer nederbörd 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med  

Delmål:  Tillgodose IT-infrastruktur för att 
möjliggöra samordning och visualisering av 
stadsdelens transportbehov, 
realtidsinformation på hållplatser, bokning 
bilpool, samåkning etc 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med  

Delmål:  Säkerställa hållbara transporter och 
erbjuda alternativ till bilägande genom t ex 
bilpooler. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (16 jan 2014 09:12): Har inlett ett samarbete med 
kommunens Green Highway-projekt då vi ser att båda projekten har 
nytta av att få till exempelvis bilpooler/ökad elbilanvändning på 
Storsjö Strand. Ett första steg är en ansökan om bidrag till 
laddningsstationer på Sts. 



Delmål: Monteringsmetoder väljs som 
möjliggör framtida demontering och 
återanvändning. 

Elin 
Salomo
nsson 

Arbetar 
med  

Delmål:  Stadsdelen skall ha en flexibilitet 
för verksamhetsförändring över tiden. 
(flexibla planlösningar, väggsystem, 
uthyrningsbar yta etc) 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:17): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Delmål:  Utformning av byggnadsetapper 
som möjliggör ett gott nyttjande av 
stadsdelen under hela byggtiden 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:16): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Delmål:  Stadsdelen skall tillgodose 
basbehov av service, tillgängligt inom säkert 
och rimligt gångavstånd, tidigt i 
utbyggnadsprocessen. Basbehoven 
formuleras av kommunen inför 
projekteringskedet. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:18): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 
Med hänvisning till gestaltningsprogrammet 
Revideringsförslag – punkt 1.10 slås ihop med 2.3 

Delmål:  Tillgodose bostäder med olika 
typer av upplåtelseformer och flexibilitet, 
minst 25 % hyreslägenheter, men även 
bygggemenskaper, kollektivhus, äganderätt, 
delbara bostäder etc. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:19): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 
- för senare skede av utbyggnaden har kommunen en plan för att nå 
målen 

Delmål:  Funktionsanpassning för olika 
typer av brukare i tidigt skede. 

Bengt 
Gryckd
al 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:21): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 
Delat ansvar mellan kommunen och byggherrarna. 

Delmål:  Utformningen av statsdelen sker i 
linje med gällande demografi, framtida 
förväntad och önskad utveckling samt i linje 
med kommunen strategier och mål. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:22): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Delmål:  Arena för kontinuerlig dialog med 
intressenter och nyfikna under hela 
projektets genomförande och 
förvaltningsfas; fysiska möten, tryckt 
information, hemsida, app och Hållbarum 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:22): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 
- Hållbarum som fysisk plats fattas 
- Hemsidan behöver uppdateras 
- Behov av uppdaterad kommunikationsplan och  
profiliering av området 

Delmål:  I idéfasen tas en struktur fram för 
samverkan, kommunikationsarbete och 
dialogprocess. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:23): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 
Det behövs ett förnyat möte för att ta fram en kom-munikationsplan 
och en förnyad profilering av området. 

Delmål:  Samtliga projektmedverkande 
parter arbetar med dokumenterade och 
miljösäkrade rutiner. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:23): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Delmål:  Ekonomiska incitament för hållbara 
val skall finnas för boende/brukare/förvaltare 
byggherrar/entreprenörer. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Malin Runberg (20 okt 2014 14:40): Rabatt för trähus tagen för den 
första etappen och politiskt godkänt 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:24): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Delmål:  Kommunen samordnar 
hållbarhetsarbetet och samlar regelbundet in 
data för måluppfyllnad och ständig 
förbättring. Kunskap och erfarenheter från 
projektet skall spridas. 

Malin 
Runber
g 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:24): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med 

Krav från gestaltningsprogram: Kvarteren 
skall vara små och i 2 rader där så är möjligt, 
diagonalt uppställda för att stoppa vind.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:15): Kommentar från möte 8/4: 
Detta styrs i kommande detaljplaner för framtida etapper, då två rader 
kvarter kommer att rymmas. 
Ej aktuell i denna etapp. 

 

Bengt 
Gryckd
al Klara 

Bengt Gryckdal (25 nov 2014 14:36): Golvhöjden 295.80 i RH 
fastslagen i detaljplan. Punkten är därmed färdigbehandlad. 
Bengt Gryckdal (14 feb 2014 10:37): Lägsta höjd för golvnivå är nu 
satt till 295.80 i RH 2000. Observera att detta avviker med + 22 cm 
från gestaltningsprogrammet. Detta redovisas också på den detaljplan 
son skickats ut på samråd. 
Elin Salomonsson (11 dec 2013 14:02): Kolla med Maria Boberg 



Delmål:  Erbjuda god samhällsservice i 
stadsdelen genom att integrera butiker och 
verksamheter i stadsdelen. 

Malin 
Runber
g Klara 

Malin Runberg (01 jul 2014 12:43): I vissa kvarter finns det krav att 
byggherrens ska bygga lokaler i bottenvåningarna och i vissa kvarter 
är det krav på högre takhöjd för att möjliggöra framtida lokaler. 
Kraven förs in i markanvisningsavtalen. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:15): Under revidering, slås ihop 
med indikatorn 1.10 

Delmål:  Lokaler utformas flexibelt för 
förändrad användning över tid. Rumshöjd 
minst 2,70 i bottenvåningar samt flexibla 
fasadlösningar (som möjliggör 
ombyggnation från lokal till bostad m m).  Klara 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:03): Kommentar från mötet 13/5: 
Klar iochmed detaljplanen, markanvisningsavtal och 
gestaltningsprogram 

Delmål:  Hållbarhetsprogram och 
gestaltningsprogram utformas för 
säkerställande av projektspecifika mål, tas 
fram i tidigt skede innan fastställande av 
detaljplan, för att säkerställa måluppfyllnad i 
byggnads- och förvaltningsprocessen. 

Malin 
Runber
g Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:25): Kommentar från möte 8/4: 
Klar! 

Delmål:  Krav på lokaler i attraktiva lägen. 

Malin 
Runber
g Klara 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:01): Kommentar från mötet 13/5: 
Klar iochmed detaljplanen, markanvisningsavtal och 
gestaltningsprogram  
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:52): Pausades under mötet 11/12, 
togs upp igen under mötet 8/4. 

Krav från gestaltningsprogram: Skalan på 
kvarteren ska vara likartad den i Östersunds 
stadskärna  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:17): Kommentar från möte 8/4: 
Klar. Styrs i detaljplanen 

Krav från gestaltningsprogram: Kvarterens 
långsidor mot öster skall ha lågdelar för att 
bevara utsikten över sjön från staden.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:17): Kommentar från möte 8/4: 
Klar. Styrs i detaljplanen 

Krav från gestaltningsprogram: Kvarteren 
ska ta hand om sin egen garagering. Endast 
gäst och kundparkering på gatan.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:17): Kommentar från möte 8/4: 
Klar. Styrs i detaljplanen 

Krav från gestaltningsprogram: 
Standardlösningen med halvt nedgrävda 
garage bör användas och de bör ha 
solinsläpp så de kan användas till annan 
verksamhet om behov uppstår.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:16): Kommentar från möte 8/4: 
Detaljen där det anges att garagen bör ha solinsläpp har i 
diskussionerna under motet den 10e mars redan strukits. 
Garagefrågan är diskuterad och löses med helt ned-grävda 
garage(genova) och halvt ned-grävda(persson invest).  
Anses klar i denna kontext. Parkerings och gar-agefrågan hanteras i 
hållbarhetsprogrammet. 

Krav från gestaltningsprogram: Gatunätet 
skall vara öppet utan återvändsgränder.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:16): Kommentar från möte 8/4: 
Klar iochmed detaljplanen 

Krav från gestaltningsprogram: Kvarteret 
skall utformas med en lägre del i väst för att 
stoppa förhärskande vind från NV och ge 
solinfall på gården.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:14): Kommentar från möte 8/4: 
Klar iochmed detaljplanen 

Krav från gestaltningsprogram: Gårdarna 
skall vara gröna med dagvattenhantering.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:14): Kommentar från möte 8/4: 
Styrs iochmed grönytefaktorn som kommer lyftas ut I 
exploateringsavtalen. Dagvattenhanteringen sker i enlighet med 
hållbarhetsprogrammet. 
Anses klar i denna kontext. Grönytefaktorn och dagvattenhanteringen 
hanteras i hållbarhetsprogrammet. 

Krav från gestaltningsprogram: 
Bottenvåningarna skall generellt ha en 
takhöjd som gör det möjligt att driva 
verksamhet.  Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:12): Kommentar från möte 8/4: 
Klar. Regleras i detaljplan 

	
CHECKLISTA GENOVA    

Beskrivning 
Tilldel
ad Status Kommentarer 

Delmål: Upprätta avfallshanteringsplan för 
sortering av byggavfall i entreprenadskedet. 
Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20 
kg per m2, där mängden för deponi är högst 
10 %. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (22 aug 2014 10:41): Enligt mötet 14-08-20 



Krav från gestaltningsprogram:  Stadsdelen 
skall ha en lokal förankring genom lokala 
växtarter med olika blomningssäsonger. 

Frida 
Österbe
rg 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:22 ): Kommentar från möte 8/4: 
Stadsträdgårdsmästaren har bra kunskap om detta. Ansvaret delas 
mellan arkitekter och Bengts gatuprojekteringsgrupp. Skulle vara kul 
att titta på en lokal typ av sedumtak som lämpar sig bra för 
förhållandena, kallt, blåsigt osv. En “Storsjö strand lösning” som man 
sedan kan visa upp! 

Krav från gestaltningsprogram: I kvarterens 
portiker skall funktioner som tvättstuga, 
cyckelförråd, återvinning samlas för att 
skapa en plats där de boende råkas. 

Frida 
Österbe
rg 

Planera
t  

Krav från gestaltningsprogram: Den yttre 
belysningen skall förtydliga gaturummet 
genom belysning riktad på fasad, skyltar och 
växtlighet. 

Frida 
Österbe
rg 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:20): Kommentar från möte 8/4: 
Gatuprojekteringsgruppen och arkitekterna delar ansvaret. 

Delmål:  Kostnad för etablering och 
underhåll av parkeringsplatser skall bäras av 
användare och redovisas separat från övriga 
boendekostnader 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson ( 13 mar 2014 11:18 ): Kommentar från möte 10/3: 
Svår att hantera, då brf kommer äga garaget. Skulle en 3dimensionell 
fastighetsbildning fungera med ett parkeringsbolag som skötte 
parkeringen? Denna måste diskuteras ytterligare för att kunna 
tillämpas på Storsjö Strand. 

Kravnivå: GULD 
Minst ljudklass B på alla de bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267 eller SS 25268.   
Enkätresultat visar att minst 80% av 
svarande brukare anser ljudmiljön vara 
mycket bra, bra eller acceptabel.   I småhus 
deklareras ljudkvaliteten av ägaren. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Radonhalt inomhus ska vara mindre eller 
lika med 50 Bq/m3. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Uteluftsflöde ska vara större eller lika med 
0,35 l/s,m2 golv.  Möjlighet till forcering av 
frånluftsflöde i kök enligt BFS 1998:38.   
Frånluftsflöde i bad, dusch eller tvättrum 
enligt BFS 1998:38.  Enkätresultat visar att 
minst 80% av svarande brukare anser 
luftkvaliteten vara mycket bra, bra eller 
acceptabel.   I småhus deklareras 
luftkvaliteten av ägaren. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Kvävedioxid i inomhusluften ska vara 
mindre eller lika med 20 mikrogram/m3.  
Alternativt: Byggnad utanför tätort, dock 
måste avståndet till kraftigt trafikerad väg 
(>10 000 for-don/dygn) vara större än 250 
m. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och 
utförd enligt BBR avsnitt 6:5, dvs. 
fuktkritiska konstruktioner är identifierade 
och dokumenterade, kontrollplaner finns och 
utförandet dokumenteras.  Aktuella 
branschregler följs för utförande av våtrum. 
Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F 
eller motsvarande.  Fuktmätningar i betong 
utförs enligt RBK, dvs Rådet för 
ByggKompetens.   En diplomerad 
fuktsakkunnig (beställarens expert) och en 
fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens 
expert) ska vara utsedda.  I småhus krävs att 
en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens 
expert) är utsedd.  Enkätresultat visar att 
högst 10% av svarande brukare upplever 
hälsobesvär eller mögellukt. I småhus 
deklareras mögellukt och hälsobesvär av 
ägaren. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  



Kravnivå: GULD 
PPD, Predicted Percentage Dissatisfied, dvs 
förväntad andel missnöjda, ska vara lika med 
eller mindre än 10% som visas med 
datorsimulering.  Enkätresultat visar att 
minst 80% av svarande brukare anser det 
termiska klimatet vintertid vara mycket bra, 
bra eller acceptabelt.  I småhus deklarerar 
ägaren den termiska komforten vintertid. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
PPD, Predicted Percentage Dissatisfied, dvs 
förväntad andel miss-nöjda, ska vara lika 
med eller mindre än 10% som visas med 
datorsimulering.   Öppningsbara fönster i 
bostäder och skolor.    Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande brukare anser det 
termiska klimatet sommartid vara mycket 
bra, bra eller acceptabelt.  I småhus 
deklarerar ägaren den termiska komforten 
sommartid. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Dagsljusfaktorn, ett mått på förhållandet 
mellan ljusstyrkan utomhus och  inomhus, 
ska vara större eller lika med 1,2% visad 
med datorsimulering.    Enkätresultat visar 
att >80% av svarande brukare anser 
ljusförhållandena vara mycket bra, bra eller 
acceptabelt.    I småhus deklarerar ägaren 
dagsljuskvaliteten. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Temperatur på stillastående tappvarmvatten i 
t ex beredare och ackumulatortankar ska 
vara högre eller lika med 60°C. Gemensam 
rörledning till flera duschplatser där 
temperaturen är högst 38°C ska inte vara 
längre än 5 meter. Handdukstorkar och andra 
värmare är inte kopplade på vvc-ledningen. 
Proppade ledningar ska vara så korta att 
temperaturen på det stillastående vattnet inte 
understiger 50°C.   Riskvärdering genomförs 
med avseende på tillväxt och spridning av 
legionella i äldre och gruppboende, hotell, 
sporthallar, simhallar, sjukhus och 
flerbostadshus. Åtgärder genomförs som 
minskar legionellarisken.  Legionellaskydd 
enligt "Branschregler Säker 
Vatteninstallation". Termometrar monteras 
på utgående varmvatten och på returen i 
varje vvc-krets.   Instruktioner ska finnas för 
regelbundna kontroller av vv- och vvc-
temperatur i äldre och gruppboende, hotell, 
sporthallar, simhallar, sjukhus och 
flerbostadshus. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Delmål:  Miljöpåverkan från transporter 
under byggtiden ska minska (genom t ex 
samordning, konfektionering och bränsleval) 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:38 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Stadsdelens ljussättning inklusive 
kvartersmark ska vara energieffektiv 40 % 
lägre år 2020 än motsvarande 
stadsdelsutsnitt i Östersund 2010, och 
utformas för minimering av ljusföroreningar. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:39 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Byggnader, kvarter och grönska 
utformas för att minimera energibehov 
genom att utnyttja solvärme och minska 
vindpåverkan.  

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:40 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 



Kravnivå: GULD 
 
Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp, 
ska vara mindre eller lika med 65% av 
kravet i BBR. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Värmeeffektbehovet ska vara mindre eller 
lika med 25 W/m2, Atemp vid DVUT. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravninvå: GULD 
Solvärmelast ska vara lika med eller mindre 
än 18 W/m2, golv. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Delmål:  Utrusta byggnader för minskad 
elförbrukning och effektiv användning av 
biobränslebaserad fjärrvärme. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:41 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Bästa/högsta energiklass väljs för 
elinstallationer, pumpar, hissar, rulltrappor, 
belysning etc. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Av total årlig energianvändning i byggnaden 
ska mer än 20% komma från Miljökategori 1 
och mindre än 20% från vardera 
Miljökategori 3 och 4.  Alternativt ska mer 
än 50% av den totala årliga 
energianvändningen komma från 
Miljökategori 2 och mindre än 20% från 
vardera Miljökategori 3 och 4. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 12:56): Kommentar från Peter Lodén, 
Jämtkraft: Jämtkrafts fjärrvärme klarar Miljöbyggnad GULD kraven 
om man väljer miljömärkt el för fastigheten. Intern utredning har 
tagits fram inom Jämtkraft för att se över möjlighetera att bli ännu 
bättre = säkra att man klara än mer tuffa krav! 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 08:41 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Individuell mätning av el- och 
tappvarmvatten och återkoppling i lämpligt 
gränssnitt. 

Peter 
Lodén 

Planera
t 

Peter Lodén (26 jun 2014 17:35): Lägger in länk till dokument ang 
Jämtkrafts syn på indikator 5:12 och 5:13 
Elin Salomonsson (14 maj 2014 12:58): Kommentar från Peter Lodén, 
Jämtkraft: Erik Fröberg Jämtkraft redovisar att man är intresserad av 
att hålla med tjänsten. Man utvecklar inte egna system utan har 
systemleverantör. Kommer ha möjlighet genom ”appar” att se 
förbrukning på olika sätt. Även möjlighet till displayer i gemensamma 
utrymmen finns. Att skapa förutsättningar för brukar- och 
beteendeförändringar har Jämtkraft inte tittat på och har inte 
erfarenhet eller kunskap om. Här bör det bildas någon mer 
övergripande arbetsgrupp där Jämtkraft kan ingå. Frågor som inte 
hitintill är belyst är om kunderna ska faktureras separat för kall- och 
varmvatten eller om det endast ska mätas och visas. Jämtkraft ser inte 
att man kommer att fakturera dessa ”nyttigheter”,. 
Elin Salomonsson (13 jan 2014 16:16): Indikatorn är nu tilldelad Peter 
Lodén i PP 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:44): Denna indikator ansvarar 
Peter Lodén på Jämtkraft för.  

Delmål:  Energieffektiva 
byggplatsetableringar anslutna till 
biobränslebaserad fjärrvärme för både 
uppvärmning bodar och uttorkning av 
byggnader. All elanvändning är 
förnyelsebar. Närvarostyrd arbetsbelysning 
av lågenergityp. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:45 ): Denna indikator delar 
ansvaret mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Minimering av föroreningar till 
spillvatten från området och fastigheter 
genom materialval som undviker och/eller 
minimerar utlakning av miljöfarliga ämnen. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Delmål:  Dricksvattenkonsumtion begränsas 
till max 125 l per person och dygn. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  



Kravnivå: GULD 
En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med 
information om byggvaror i 
produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N och Z enligt BSAB 96.   Loggboken ska 
minst innehålla uppgifter om typ av 
byggvara, varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration och årtal för dess 
upprättande.Loggboken är digital och 
administreras på företagsnivå hos 
fastighetsägaren.  Loggboken innehåller 
information om byggvarors ungefärliga 
placering  och mängd i byggnaden. 
 
Kravnivå: GULD 
Utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier 
förekommer inte i de dokumenterade 
byggvarorna i loggboken. 

Johan 
Perman
sson 

Planera
t  

Delmål:  Projektera och planera inköp för att 
minimera mängden avfall genom t ex 
konfektionering. 

Elin 
Salomo
nsson 

Planera
t  

Delmål: Fastighetsägaren ansvarar för 
sortering av följande fraktioner högst 50 m 
från entré: matavfall, brännbart restavfall, 
deponirest, förpackningar (plast, papper, 
kartong, metall, fär-gat/ofärgat glas) 

Elin 
Salomo
nsson 

Planera
t  

Delmål: Monteringsmetoder väljs som 
möjliggör framtida demontering och 
återanvändning. 

Elin 
Salomo
nsson 

Arbetar 
med  

Delmål:  Stadsdelen skall ha en flexibilitet 
för verksamhetsförändring över tiden. 
(flexibla planlösningar, väggsystem, 
uthyrningsbar yta etc) 

Johan 
Perman
sson 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:26 ): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med. Delat ansvar mellan bygherre och kommun 

Delmål:  Använda lokala byggmaterial samt 
företrädesvis material som är från 
producent/leverantör med CSR-policy. 

Jonas 
Jonasso
n 

Arbetar 
med  

Delmål:  Utför LCC analyser gällande minst 
stomme, fasad, installationer och ytskikt. 

Jonas 
Jonasso
n 

Arbetar 
med  

Delmål:  Funktionsanpassning för olika 
typer av brukare i tidigt skede. 

Johan 
Perman
sson 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 09:20): Kommentar från möte 8/4: 
Arbetar med. Delat ansvar mellan bygherre och kommun 

Krav från gestaltningsprogram: 
Individualisering skall ske av 
trapphusenheter genom volym, material eller 
kulör för att ge hemmahörighet och 
orienterbarhet i området. 

Frida 
Österbe
rg 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:20): Kommentar från möte 8/4: 
Volymerna på byggnaderna styrs av planen och bidrar till en mer 
orienterbar miljö(alla hus ser inte likadana ut). Eftersom det är små 
kvarter i området är det mindre chans att orienterbarheten pga lika 
byggnader kommer vara dålig. 

Krav från gestaltningsprogram: Entréer och 
trappuppgångar skall vara uppglasade och 
vetta mot gatan. 

Frida 
Österbe
rg Klara 

Frida Österberg (27 jun 2014 09:28): Våra trapphus är genomgående. 
De är uppglasade i entréplan mot gatan och i alla plan mot gården. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:21): Kommentar från möte 8/4: Att 
entreérna kommer ligga mot gatan kommer att uppnås, att dom 
kommer vara helt glasade kommer mest troligt inte uppfyllas. Fönster 
är en möjlighet. 

Delmål:  Bostäderna utformas med generösa, 
dagsljusbelysta trapphus i A-läge och hissar 
placeras i B-läge. 

Frida 
Österbe
rg Klara 

Frida Österberg (27 jun 2014 09:30): Hiss i mörkaste läget, trappor 
mot uppglasad fasad mot gård. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:47): Kommentar från möte 8/4: 
Denna indikator motsäger tillgänglighetsaspekten. Bör revideras och 
istället säga ”omsorgsfull placering av både hissar och trapphus, för att 
främja folkhälsa och tillgänglighet”. 

Krav från gestaltningsprogram: 
Lägenheterna skall ha aktiva rum som kök 
och vardagsrum mot gata för att skapa "eyes 
on the street" 

Frida 
Österbe
rg Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:21): Kommentar från möte 8/4: 
Denna punkt kan vara motverkande pga tex utblickar. 
Kök&vardagsrum vill man lägga med utsikt mot storsjön, vilket i visa 
fall då motverkar att kök&vardagsrum ska ligga mot gatan. En punkt 
att ha i åtanke men kanske inte helt användbar i alla lägen. 



Krav från gestaltningsprogram: Portiker i 
kvarteren skall finnas för att ge siktlinjer för 
bakre kvarteret till vattnet. 

Frida 
Österbe
rg Klara  

Krav från gestaltningsprogram: Alla sidor av 
kvarteret är framsidor mot sin granne. 

Frida 
Österbe
rg Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:18): Kommentar från möte 
8/4:Volymmässigt varierande proportioner, olika fasadmaterial osv, 
ska användas för att denna punkt ska uppfyllas. 

Delmål:  Parkeringsytorna i garage ska vara 
flexibla för framtida förändringar och 
alternativ användning (bostäder, 
verksamheter etc).  Klara 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 10:42): Denna indikator ansågs 
avslutad i och med diskussioner under mötesdagen 10/3 2014 i 
Uppsala. 

Krav från gestaltningsprogram: Bebyggelsen 
mot järnvägen skall utformas som en 
framsida, den får ej upplevas som en mur 
mot staden 

Frida 
Österbe
rg Klara 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:17): Kommentar från möte 8/4: 
Volymmässigt varierande proportioner, olika fasadmaterial osv, ska 
användas för att denna punkt ska uppfyllas. 

Delmål:  Säkerställa att lämpliga faciliteter 
finns tillgängliga för cyklister, fotgängare, 
skidåkare etc (förvaring, service, 
omklädning mm). Cykelparkering minst 2,5 
platser per lägenhet på kvartersmark, 0,3 
platser på allmän mark. 

Johan 
Perman
sson Klara 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 10:39): Anne(har ingen användare i 
PP) på kommunen utreder om det är möjligt att placera cykelställ i 
anslutning till järnvägsvallen. 

Delmål:  Parkeringskrav 0,8 p-platser/100 
m2 på kvartersmark, varav gäst- och 
bilpoolsplatser 0,2 p-platser/100 m2. 

Johan 
Perman
sson Klara 

Frida Österberg (27 jun 2014 09:36): Vi har ritat in både 
bilpoolsplatser och elbilsplatser. 
Elin Salomonsson (13 mar 2014 11:16): Kommentar från möte 10/3: 
Både Genova och Persson Invest ritar för att följa 0,8 kravet, dock 
ingen bilpool i dagsläget. Bilpoolskravet bör följas upp. 

Delmål:  Främja och uppmuntra till 
cykling/spark/skidor som transportmedel och 
fritidsaktivitet genom att erbjuda säkra, 
effektiva och årstidsanpassade 
transportvägar som kopplar ihop med 
befintliga stråk. (Bland annat genom strategi 
för sandning) 

Johan 
Perman
sson Klara 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:07): Kommentar från mötet 13/5: 
Man har tidigare sandat endast halva promenadstråk men detta har 
man nu slutat med pga tex ökad vintercykling. 
Huvudgatan i området får en separat cykelväg. 
Finns möjlighet för cykelparkering vid järnvägsvallen? 
Byggherrar ansvarar för parkering på kvartersmark 

	
CHECKLISTA PERSSON INVEST   

Beskrivning Tilldelad Status Kommentarer 
Delmål: Upprätta avfallshanteringsplan för 
sortering av byggavfall i entreprenadskedet. 
Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20 kg 
per m2, där mängden för deponi är högst 10 %. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t Elin Salomonsson (22 aug 2014 10:41): Enligt mötet 14-08-20 

Delmål:  Främja och uppmuntra till 
cykling/spark/skidor som transportmedel och 
fritidsaktivitet genom att erbjuda säkra, effektiva 
och årstidsanpassade transportvägar som kopplar 
ihop med befintliga stråk. (Bland annat genom 
strategi för sandning) 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 maj 2014 13:07): Kommentar från 
mötet 13/5: 
Man har tidigare sandat endast halva promenadstråk men detta 
har man nu slutat med pga tex ökad vintercykling. 
Huvudgatan i området får en separat cykelväg. 
Finns möjlighet för cykelparkering vid järnvägsvallen? 
Byggherrar ansvarar för parkering på kvartersmark 

Krav från gestaltningsprogram: Lägenheterna 
skall ha aktiva rum som kök och vardagsrum mot 
gata för att skapa "eyes on the street" 

Kjell 
Gisterå 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:25): Kommentar från möte 
8/4: Denna punkt kan vara motverkande pga  tex utblickar. 
Kök&vardagsrum vill man lägga med utsikt mot storsjön, 
vilket i visa fall då motverkar att kök&vardagsrum ska ligga 
mot gatan. En punkt att ha i åtanke men kanske inte helt 
användbar i alla lägen. 

Krav från gestaltningsprogram: Den yttre 
belysningen skall förtydliga gaturummet genom 
belysning riktad på fasad, skyltar och växtlighet. 

Kjell 
Gisterå 

Planera
t 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 10:24): Kommentar från möte 
8/4: Gatuprojekteringsgruppen och arkitekterna delar ansvaret. 
Persson Invest är inte i den detaljerade fasen ännu. 

Delmål:  Kostnad för etablering och underhåll av 
parkeringsplatser skall bäras av användare och 
redovisas separat från övriga boendekostnader  

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 10:15): Kommentar från möte 
10/3: 
Svår att hantera, då brf kommer äga garaget. Skulle en 
3dimensionell fastighetsbildning fungera med ett 
parkeringsbolag som skötte parkeringen? 
Denna måste diskuteras ytterligare för att kunna tillämpas på 
Storsjö Strand. 



Delmål:  Säkerställa att lämpliga faciliteter finns 
tillgängliga för cyklister, fotgängare, skidåkare etc 
(förvaring, service, omklädning mm). 
Cykelparkering minst 2,5 platser per lägenhet på 
kvartersmark, 0,3 platser på allmän mark. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 09:39): Anne(har ingen 
användare i PP) på kommunen utreder om det är möjligt att 
placera cykelställ i anslutning till järnvägsvallen. 

Delmål:  Parkeringskrav 0,8 p-platser/100 m2 på 
kvartersmark, varav gäst- och bilpoolsplatser 0,2 
p-platser/100 m2. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 mar 2014 10:16): Kommentar från 
mötet 10/3: 
Både Genova och Persson Invest ritar för att följa 0,8 kravet, 
dock ingen bilpool i dagsläget. Bilpoolskravet bör följas upp. 

Kravnivå: GULD 
Minst ljudklass B på alla de bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267 eller SS 25268.   
Enkätresultat visar att minst 80% av svarande 
brukare anser ljudmiljön vara mycket bra, bra eller 
acceptabel.   I småhus deklareras ljudkvaliteten av 
ägaren. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Radonhalt inomhus ska vara mindre eller lika med 
50 Bq/m3. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Uteluftsflöde ska vara större eller lika med 0,35 
l/s,m2 golv.  Möjlighet till forcering av 
frånluftsflöde i kök enligt BFS 1998:38.   
Frånluftsflöde i bad, dusch eller tvättrum enligt 
BFS 1998:38.  Enkätresultat visar att minst 80% 
av svarande brukare anser luftkvaliteten vara 
mycket bra, bra eller acceptabel.   I småhus 
deklareras luftkvaliteten av ägaren. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Kvävedioxid i inomhusluften ska vara mindre 
eller lika med 20 mikrogram/m3.  Alternativt: 
Byggnad utanför tätort, dock måste avståndet till 
kraftigt trafikerad väg (>10 000 for-don/dygn) 
vara större än 250 m. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd 
enligt BBR avsnitt 6:5, dvs. fuktkritiska 
konstruktioner är identifierade och 
dokumenterade, kontrollplaner finns och 
utförandet dokumenteras.  Aktuella branschregler 
följs för utförande av våtrum. 
Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F eller 
motsvarande.  Fuktmätningar i betong utförs 
enligt RBK, dvs Rådet för ByggKompetens.   En 
diplomerad fuktsakkunnig (beställarens expert) 
och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens 
expert) ska vara utsedda.  I småhus krävs att en 
fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) är 
utsedd.  Enkätresultat visar att högst 10% av 
svarande brukare upplever hälsobesvär eller 
mögellukt. I småhus deklareras mögellukt och 
hälsobesvär av ägaren. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
PPD, Predicted Percentage Dissatisfied, dvs 
förväntad andel missnöjda, ska vara lika med eller 
mindre än 10% som visas med datorsimulering.  
Enkätresultat visar att minst 80% av svarande 
brukare anser det termiska klimatet vintertid vara 
mycket bra, bra eller acceptabelt.  I småhus 
deklarerar ägaren den termiska komforten 
vintertid. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  



Kravnivå: GULD  
PPD, Predicted Percentage Dissatisfied, dvs 
förväntad andel miss-nöjda, ska vara lika med 
eller mindre än 10% som visas med 
datorsimulering.   Öppningsbara fönster i bostäder 
och skolor.    Enkätresultat visar att minst 80 % av 
svarande brukare anser det termiska klimatet 
sommartid vara mycket bra, bra eller acceptabelt.  
I småhus deklarerar ägaren den termiska 
komforten sommartid. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Dagsljusfaktorn, ett mått på förhållandet mellan 
ljusstyrkan utomhus och  inomhus, ska vara större 
eller lika med 1,2% visad med datorsimulering.    
Enkätresultat visar att >80% av svarande brukare 
anser ljusförhållandena vara mycket bra, bra eller 
acceptabelt.    I småhus deklarerar ägaren 
dagsljuskvaliteten. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD  
Temperatur på stillastående tappvarmvatten i t ex 
beredare och ackumulatortankar ska vara högre 
eller lika med 60°C. Gemensam rörledning till 
flera duschplatser där temperaturen är högst 38°C 
ska inte vara längre än 5 meter. Handdukstorkar 
och andra värmare är inte kopplade på vvc-
ledningen. Proppade ledningar ska vara så korta 
att temperaturen på det stillastående vattnet inte 
understiger 50°C.   Riskvärdering genomförs med 
avseende på tillväxt och spridning av legionella i 
äldre och gruppboende, hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus och flerbostadshus. Åtgärder 
genomförs som minskar legionellarisken.  
Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker 
Vatteninstallation". Termometrar monteras på 
utgående varmvatten och på returen i varje vvc-
krets.   Instruktioner ska finnas för regelbundna 
kontroller av vv- och vvc-temperatur i äldre och 
gruppboende, hotell, sporthallar, simhallar, 
sjukhus och flerbostadshus. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Delmål:  Miljöpåverkan från transporter under 
byggtiden ska minska (genom t ex samordning, 
konfektionering och bränsleval) 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:13): Denna indikator har 
delat ansvar mellan kommunen och byggherrarna 

Delmål:  Stadsdelens ljussättning inklusive 
kvartersmark ska vara energieffektiv 40 % lägre år 
2020 än motsvarande stadsdelsutsnitt i Östersund 
2010, och utformas för minimering av 
ljusföroreningar. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:20): Denna indikator har 
delat ansvar mellan kommunen och byggherrarna 

Delmål:  Byggnader, kvarter och grönska 
utformas för att minimera energibehov genom att 
utnyttja solvärme och minska vindpåverkan.  

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:30): Denna indikator har 
delat ansvar mellan kommunen och byggherrarna 

Kravnivå: GULD 
 
Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp, ska 
vara mindre eller lika med 65% av kravet i BBR. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
Värmeeffektbehovet ska vara mindre eller lika 
med 25 W/m2, Atemp vid DVUT. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravninvå: GULD 
Solvärmelast ska vara lika med eller mindre än 18 
W/m2, golv. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Delmål:  Utrusta byggnader för minskad 
elförbrukning och effektiv användning av 
biobränslebaserad fjärrvärme. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:31): Denna indikator delar 
ansvaret mellan Byggherren och Jämtkraft. 

Delmål:  Bästa/högsta energiklass väljs för 
elinstallationer, pumpar, hissar, rulltrappor, 
belysning etc. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  



Kravnivå: GULD 
Av total årlig energianvändning i byggnaden ska 
mer än 20% komma från Miljökategori 1 och 
mindre än 20% från vardera Miljökategori 3 och 
4.  Alternativt ska mer än 50% av den totala årliga 
energianvändningen komma från Miljökategori 2 
och mindre än 20% från vardera Miljökategori 3 
och 4. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Peter Lodén (13 maj 2014 07:15): Jämtkrafts fjärrvärme klarar 
Miljöbyggnad GULD kraven om man väljer miljömärkt el för 
fastigheten. Intern utredning har tagits fram inom Jämtkraft för 
att se över möjlighetera att bli ännu bättre = säkra att man 
klara än mer tuffa krav! 
Elin Salomonsson (13 jan 2014 07:41): Denna indikator delar 
ansvaret mellan Byggherren och Jämtkraft. 

Delmål:  Individuell mätning av el- och 
tappvarmvatten och återkoppling i lämpligt 
gränssnitt. 

Peter 
Lodén 

Planera
t 

Peter Lodén (26 jun 2014 17:35): Lägger in länk till dokument 
ang Jämtkrafts syn på indikator 5:12 och 5:13 
Peter Lodén (13 maj 2014 09:16): Erik Fröberg Jämtkraft 
redovisar att man är intresserad av att hålla med tjänsten. Man 
utvecklar inte egna system utan har systemleverantör. 
Kommer ha möjlighet genom ”appar” att se förbrukning på 
olika sätt. Även möjlighet till displayer i gemensamma 
utrymmen finns. Att skapa förutsättningar för brukar- och 
beteendeförändringar har Jämtkraft inte tittat på och har inte 
erfarenhet eller kunskap om. Här bör det bildas någon mer 
övergripande arbetsgrupp där Jämtkraft kan ingå. Frågor som 
inte hitintill är belyst är om kunderna ska faktureras separat 
för kall- och varmvatten eller om det endast ska mätas och 
visas. Jämtkraft ser inte att man kommer att fakturera dessa 
”nyttigheter”,. 
Elin Salomonsson (13 jan 2014 16:17): Indikatorn är nu 
tilldelad Peter Lodén i PP 
Elin Salomonsson (13 dec 2013 13:33): Denna indikator 
ansvarar Peter Lodén på Jämtkraft för.  

Delmål:  Energieffektiva byggplatseta-bleringar 
anslutna till biobränslebaserad fjärrvärme för både 
uppvärmning bodar och uttorkning av byggnader. 
All elanvändning är förnyelsebar. Närvarostyrd 
arbetsbelysning av lågenergityp. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t 

Elin Salomonsson (13 dec 2013 12:34): Denna indikator delar 
ansvaret mellan Byggherren och Jämtkraft. 

Delmål:  Minimering av föroreningar till 
spillvatten från området och fastigheter genom 
materialval som undviker och/eller minimerar 
utlakning av miljöfarliga ämnen. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Delmål:  Dricksvattenkonsumtion begränsas till 
max 125 l per person och dygn. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Kravnivå: GULD 
En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med 
information om byggvaror i produktkategorier E, 
F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96.   
Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ 
av byggvara, varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration och årtal för dess 
upprättande.Loggboken är digital och 
administreras på företagsnivå hos 
fastighetsägaren.  Loggboken innehåller 
information om byggvarors ungefärliga placering  
och mängd i byggnaden. 
 
Kravnivå: GULD 
Utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier 
förekommer inte i de dokumenterade byggvarorna 
i loggboken. 

Gabriel 
Duveskog 

Planera
t  

Delmål:  Projektera och planera inköp för att 
minimera mängden avfall genom t ex 
konfektionering. 

Elin 
Salomons
son 

Planera
t  

Delmål: Fastighetsägaren ansvarar för sortering av 
följande fraktioner högst 50 m från entré: 
matavfall, brännbart restavfall, deponirest, 
förpackningar (plast, papper, kartong, metall, fär-
gat/ofärgat glas) 

Elin 
Salomons
son 

Planera
t  

Delmål: Monteringsmetoder väljs som möjliggör 
framtida demontering och återanvändning. 

Elin 
Salomons
son 

Arbetar 
med  



Delmål:  Stadsdelen skall ha en flexibilitet för 
verksamhetsförändring över tiden. (flexibla 
planlösningar, väggsystem, uthyrningsbar yta etc) 

Gabriel 
Duveskog 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 07:26): Kommentar från möte 
8/4:Arbetar med. Delat ansvar mellan kommunen och 
byggherrarna. 

Delmål:  Använda lokala byggmaterial samt 
företrädesvis material som är från 
producent/leverantör med CSR-policy. 

Jonas 
Jonasson 

Arbetar 
med  

Delmål:  Utför LCC analyser gällande minst 
stomme, fasad, installationer och ytskikt. 

Jonas 
Jonasson 

Arbetar 
med  

Delmål:  Funktionsanpassning för olika typer av 
brukare i tidigt skede. 

Gabriel 
Duveskog 

Arbetar 
med 

Elin Salomonsson (14 apr 2014 07:21): Kommentar från möte 
8/4: Arbetar med. Delat ansvar mellan kommunen och 
byggherrarna. 

Delmål:  Bostäderna utformas med generösa, 
dagsljusbelysta trapphus i A-läge och hissar 
placeras i B-läge. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 04:30) Trapphusen är utförda  med 
entré från gatan alternativt från gården. Hissar utförs i varje 
trapphus. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:47) Kommentar från möte 
8/4: 
Denna indikator motsäger tillgänglighetsaspekten. Bör 
revideras och istället säga ”omsorgsfull placering av både 
hissar och trapphus, för att främja folkhälsa och 
tillgänglighet”. 

Krav från gestaltningsprogram: Bebyggelsen mot 
järnvägen skall utformas som en framsida, den får 
ej upplevas som en mur mot staden 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014  05:17): Mellanhuset mot järnvägen 
har genomgående planlösning med kök/matplats orienterad 
mot öster. Gavelhusen har vardagsrum/kök orienterade mot 
öster. Sovrumsbalkonger bidrar till att motverka känslan av 
baksida. Portikerna bidrar till en öppnare upplevelse. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:23): Kommentar från möte 
8/4: 
Volymmässigt varierande proportioner, olika fasadmaterial 
osv, ska användas för att denna punkt ska uppfyllas. 

Krav från gestaltningsprogram: Alla sidor av 
kvarteret är framsidor mot sin granne. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014  05:12):Volymmässigt skiljer sig 
husen åt, höjder och taklutningar varierar. Gestaltningsmässigt 
har vi valt att hålla samman volymerna i färg och materialval. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:23): Kommentar från möte 
8/4:  
Volymmässigt varierande proportioner, olika fasadmaterial 
osv, ska användas för att denna punkt ska uppfyllas. 

Krav från gestaltningsprogram: Portiker i 
kvarteren skall finnas för att ge siktlinjer för bakre 
kvarteret till vattnet. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 05:08): Portiker är utförda mot 
banvallen i öster. Portikerna ges en siktlinje över gården mot 
Storsjön. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:23): Kommentar från möte 
8/4: 
Genova har ritat in portiker. Person Invest har inte gjort det.  
Kjell kommer att kommentera detta val närmare i Project 
place när beslut om utformning, och eventuellt inga portiker, 
har tagits. Varför man har valt att inte ha portiker, och även 
vilka andra frågor/punkter som P.I. har haft i åtanke som inte 
återfinns i Gestaltningsprogrammet. 

Krav från gestaltningsprogram: Individualisering 
skall ske av trapphusenheter genom volym, 
material eller kulör för att ge hemmahörighet och 
orienterbarhet i området. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 05:00): Då våra hus är byggda i trä 
med träfasader kommer de att skilja sig från närliggande 
kvartersvolym somär  byggt i betong. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:24): Kommentar från möte 
8/4: 
Volymerna på byggnaderna styrs av planen och bidrar till en 
mer orienterbar miljö(alla hus ser inte likadana ut). Persson 
Invest har inte gjort något extra för denna fråga i dagsläget. 
Eftersom det är små kvarter i området är det mindre chans att 
orienterbarheten pga lika byggnader kommer vara dålig. 



Krav från gestaltningsprogram: Entréer och 
trappuppgångar skall vara uppglasade och vetta 
mot gatan. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 04:49): Entréer ligger mot gatan, 
uppglasade i entréplanet. 
Ovanliggande plan är ej uppglasade. En optimering av BOA 
har medfört att angränsande yta i våningsplanen har tillförts 
lägenheterna. För att ytterligare markera entréerna så  kommer 
fasaden ovan entréerna att belysas på fasad. 
Elin Salomonsson (14 apr 2014 08:25): Kommentar från möte 
8/4: 
Att entreérna kommer ligga mot gatan kommer att uppnås, att 
dom kommer vara helt glasade kommer mest troligt inte 
uppfyllas. Fönster är en möjlighet 

Krav från gestaltningsprogram: I kvarterens 
portiker skall funktioner som tvättstuga, 
cyckelförråd, återvinning samlas för att skapa en 
plats där de boende råkas. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 04:41): Tvättfunktionen  är löst 
inom lägenheterna. Återvinning kommer att finnas i nedsänkta 
sopkasuner utmed gatan. 
I portikerna kommer det att finnas cykelparkering. 

Krav från gestaltningsprogram:  Stadsdelen skall 
ha en lokal förankring genom lokala växtarter med 
olika blomningssäsonger. 

Kjell 
Gisterå 

Arbetar 
med 

Kjell Gisterå (21 okt 2014 04:34): Projektet har genom WSP 
landskapsarkitekter tagit fram förslag på gårdens utformning. 
Kommentar från möte 8/4: 
Stadsträdgårdsmästaren har bra kunskap om detta. Ansvaret 
delas mellan arkitekter och Bengts gatuprojekteringsgrupp. 
Skulle vara kul att titta på en lokal typ av sedumtak som 
lämpar sig bra för förhållandena, kallt, blåsigt osv. En “Storsjö 
strand lösning” som man sedan kan visa upp! 

Delmål:  Parkeringsytorna i garage ska vara 
flexibla för framtida förändringar och alternativ 
användning (bostäder, verksamheter etc).  Klara 

Elin Salomonsson (13 maj 2014 09:42): Denna indikator 
ansågs avslutad i och med diskussioner under mötesdagen 
10/3 2014 i Uppsala. 

	

	



Bilaga	2	–	Genova	–	projekteringsunderlag	–	landskapsritning	

	
	
	
	



Bilaga	3	–	Persson	Invest	–	Förfrågningsunderlag	–	Situationsplan	

	
	
	
	
	



PERSSON INVEST - NETTOKALKYL
Benämning Mängd Enh Antaganden Material Aproximeras 

med:
Källa till material/antaganden och densiteter

10   UTVÄNDIGA 
MARKARBETEN
21   MARK FÖR HUS
Dagvattenledning PP diam 160 190,0 m1 plast 5mm plast
Dräneringslager av tvättad 
makadam tj 150

1365,0 m2 150mm tjockt, 1400kg/m3 makadam grus http://www.nybrogrus.se/produkter-
priser/produktprislista/

Dräneringsledning 340,0 m1 plast, dim 110mm, 4m=2,4kg ger 
2,4/4=0,6kg/m

plast https://www.byggmax.se/gjutning-och-
husgrund/dr%C3%A4nering-och-
fuktisolering/dr%C3%A4nering/dr%C3%A4
neringsr%C3%B6r-svart-p31310

Fiberduk 1365,0 m2 2mm tjock polypropylen https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/72598?slId=2144167, 910kg/m3 
http://www.christianberner.se/$-
1/file/leverantorer/rochling/dokument/pp-
polypropylenlow.pdf

Fyllning mot byggnad fall B 130,0 m3 krossmaterial makadam
Gångyta av stenmjöl 100,0 m2 5cm tjockt, 1450kg/m3 stenmjöl  http://www.snabbgrus.se/shop/maengd-

beraeknar.asp?groupid=34&productid=415
Gångytor av betongplattor grå i 
sättgrus, 450x450

115,0 m2 40mm tjock, 2350kg/m3 betong http://www.jibabetong.com/Default.asp?av
delning=2&id=6

Gångytor av betongplattor grå i 
sättgrus,350x350

25,0 m2 40 mm tjock betong

Jordschakt för byggnad fall B 50,0 m3 1250kg/m3 matjord grus  http://www.nybrogrus.se/produkter-
priser/produktprislista/

Jordschakt för byggnad fall B 887,2 m3 matjord
Kantstöd av granit i grus (UE) 24,0 m1 portugisisk 120mm - 100kg/m granit natursten http://steriks.se/globalassets/kantsten-

granit-rv-produktblad.pdf
Kringfyllning av rörledning, fall B 25,0 m3 mackadam makadam
Mur av kalksten/träribbor 25,0 m1 100m tryckinpreg. 45mm tryckimpreg

. Trä
Plantering av buske (UE) 160,0 st Skåne buske träd



Plantering av fruktträd i lådor (UE) 6,0 st 0,034m3/st, 680kg/m3 fruktträd http://www.kunskapdirekt.se/sv/kunskapdi
rekt/Alla-Verktyg/Volymberakning/, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4sla
g

Plantering av klätterväxter (UE) 74,0 st klätterväxter
Plantering av träd i lådor (UE) 5,0 st 0,034m3/st, 680kg/m3 träd träd http://www.kunskapdirekt.se/sv/kunskapdi

rekt/Alla-Verktyg/Volymberakning/, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4sla
g

Smågatsten inkl sättgrus (UE) 80,0 m2 höjd 11cm, 1,5ton/m3 natursten https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/119691?slId=2144223

Trädäck, oktagoniskt 15,0 m2 Tryckinpregnerat 28mm tjockt tryckimpreg. 
Trä

Vegetationsyta "rain garden" (UE) 5,0 m2 Matjord, 30cm matjord
Pålning med betonpåle 235x235 1785,0 m1 betong  80%, armering 20% Uppdelad i 

underkategor
ier
betong

armering, 7800kg/m3 stål http://modul-system.se/vart-nya--
system/ultrahoghallfast-stal/12236/Page

Bergsko 235x235 210,0 st stål 18,5kg/st stål http://www.leimet.fi/swe/produkter/getfile.
php?file=196

21   Summa: MARK FÖR HUS

24   GRUNDKONSTRUKTIONER
27   PLATTA PÅ MARK
Armering B500BT, 50 kg/m3 i 
hissgropar

835,0 kg armering, stål stål

Armering B500BT, 50 kg/m3 i 
plattor och sulor

545,0 kg armering, stål stål

Armering B500BT, 50 kg/m3 i 
plattor och sulor

1090,0 kg armering, stål stål

Armering B500BT, 50 kg/m3 i 
plattor och sulor

1425,0 kg armering, stål stål

Armering B500BT, 50 kg/m3 i 
plattor och sulor

11400,0 kg armering, stål stål



Armering C500C-T, 40-55 kg/m3 3395,0 kg armering, stål stål
Armering K500CT, 35-45 kg/m3 i 
kantbalk och sulor

5172,0 kg armering, stål stål

Armering K500CT, 35-45 kg/m3 i 
kantbalk och sulor

1230,0 kg armering, stål stål

Armering K500CT, 45 kg/m3 i 
kantbalk och sulor

360,0 kg armering, stål stål

Betong II C 25/30 (K30) std i 
grundplatta (pump/roterbil)

228,0 m3 betong https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/32147?slId=2144232

Betong II C 30/37 i grundplatta 
(pump/roterbil)

28,5 m3 betong https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/40819?slId=2144232

Betong II C 30/37 std i grundbalk 
(pump/roterbil)

64,6 m3 betong

Betong II C 30/37 std i 
grundbalk, grundmur, 
kulvert, stödmur 
(pump/roterbil)

67,3 m3

betong

Betong II C 30/37 std i 
grundbalk, grundmur, 
kulvert, stödmur 
(pump/roterbil)

11,1 m3

betong

Betong II C 30/37 std i 
grundbalk, grundmur, 
kulvert, stödmur 
(pump/roterbil)

4,4 m3

betong

Betong II C 30/37 std i sula 
(pump/roterbil)

55,1 m3 betong

Betong II C 30/37 std i sula 
(pump/roterbil)

18,5 m3 betong

Betong II C 30/37 std i sula 
(pump/roterbil)

3,6 m3 betong

Betong II C 30/37 VT i 
hissgrop och pumpgrop 
(pump/roterbil)

16,7 m3
betong



Betong II C 30/37 VT i 
hissgrop och pumpgrop 
(pump/roterbil)

10,9 m3
betong

Betong II C 30/37 VT i 
hissgrop och pumpgrop 
(pump/roterbil)

3,1 m3
betong

Fogband Dilität 3R-150 38,0 m1 plastband, sidan67- 20m=28kg 
28/20=1,4kg/m

pvc, 
polyvinylklori
d

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/fogband/d
ilitat-fogband/88627, 
http://www.glh.se/images/user/pdf/glhkatalog_07.pdf

Fogband Dilität 3R-150 23,2 m1 plastband, sidan67- 20m=28kg 
28/20=1,4kg/m

pvc, 
polyvinylklo
rid

Fogband Dilität 3R-150 15,2 m1 plastband, sidan67- 20m=28kg 
28/20=1,4kg/m

pvc, 
polyvinylklo
rid

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

35,0 m2 plywood 18mm, 489kg/m3 plywood https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/87667?slId=2144245, 
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg
gskivor/plywood-och-
osb/konstruktionsplywood-p30-p1005

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

48,0 m2 plywood 18mm plywood

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

27,7 m2 plywood 18mm plywood

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

23,3 m2 plywood 18mm plywood

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

15,8 m2 plywood 18mm plywood

Form hissgrop vägg av skivor (anv 
2 ggr)

11,5 m2 plywood 18mm plywood

Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

168,3 m2 plywood 18mm plywood

Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

168,3 m2 plywood 18mm plywood

Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

37,0 m2 plywood 18mm plywood



Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

37,0 m2 plywood 18mm plywood

Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

11,0 m2 plywood 18mm plywood

Grundbalksform av skivor (anv 2 
ggr)

11,0 m2 plywood 18mm plywood

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=50, h=200, mot utvändig platta 87,8 m1 50mm tjock, 200mm hög, 

20kg/m3 
cellplast https://www.byggmax.se/isolering/cellplast

/isolerskiva-s100-eps-p61011001
Isolering Extr.(XPS)skiva 200, 
tj=100 falsad, utvändig 
markisolering 270,0 m2 100mm tjock

cellplast https://www.sundahus.se/md/Products/Details/90791?s
lId=2149936, 
http://www.sundolitt.se/upload_images/186E150DF65
849CDB94F4823093AFF67.pdf

Isolering Extr.(XPS)skiva 
200, tj=100 falsad, 
utvändig markisolering

45,0 m2 100mm tjock
cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100 falsad

170,1 m2 100mm tjock cellplast https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/79609?slId=2149873

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100 falsad

170,1 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100 falsad

869,8 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100 falsad

869,8 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100 falsad

869,8 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, balksidor

88,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, insida kantbalk

320,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, insida kantbalk

20,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, mot schaktväggar

45,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, mot väggar

37,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, mot väggar

20,9 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, sida sula/balk

28,0 m2 100mm tjock cellplast



Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk balk

172,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk platta

21,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk platta

9,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk schaktplatta

34,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk sula

250,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk sula

20,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, uk sula

16,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, utsida kantbalk

365,0 m2 100mm tjock cellplast

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, 
tj=100, utsida kantbalk

25,0 m2 100mm tjock cellplast

Kantform av skivor h=150 (anv 2 
ggr)

105,1 m1 plywood 18mm höjd 150mm plywood

Kantform av skivor h=200 (anv 2 
ggr)

295,3 m1 plywood 18mm höjd 200mm plywood

Kantform av skivor h>400 (anv 2 
ggr)

4,6 m2 plywood 18mm plywood

Sulform av skivor h=200 (anv 2 ggr) 612,0 m1  plywood 18mm höjd 200mm plywood

Sulform av skivor h=200 (anv 2 ggr) 206,0 m1 plywood 18mm höjd 200mm plywood

Sulform av skivor h=200 (anv 2 ggr) 40,0 m1 plywood 18mm höjd 200mm plywood

Sulform av skivor h=250 (anv 2 ggr) 43,0 m1 plywood 18mm höjd 250mm plywood

Sulform av skivor h=250 (anv 2 ggr) 26,8 m1 plywood 18mm höjd 250mm plywood

Sulform av skivor h=250 (anv 2 ggr) 20,8 m1 plywood 18mm höjd 250mm plywood

Tg betongyta med fall 1:100 115,1 m2 betong tjocklek 100mm betong
Tg vattentät form 83,0 m2 plywood 18mm plywood 
Tg vattentät form 40,3 m2 plywood 18mm plywood 
Tg vattentät form 80,6 m2 plywood 18mm plywood 



24   Summa: 
GRUNDKONSTRUKTIONER                                                                                                                                                                                        
27   Summa: PLATTA PÅ MARK                                                                                                                                                                                                        

28   HUSKOMPLETTERING 
HUSUNDERBYGGNAD
Skrapgaller enl Rambeskrivning 
Hus 46.B dim 800x1200

8,0 st

galvat stål, 21,3kg/st, 7,9kg/dm3 galvat stål 7% zink 93% 
stål/järn 
(0,35kg 
Zink/m2)

http://www.weland.se/sv-se/entregaller/, 
hittar ej i ecoinvent, delar upp i ingående 
ämnen, 7% zink 93% stål/järn 
https://www,sundahus,se/md/Products/Det
ails/95754?slId=2214051, 350g Zink/m2 
http://www,teokonsult,se/plat/trp/plat1100
,htm, 
http://www.teknikhandboken.se/handboke
n/platmaterial-egenskaper/olika-
material/aluzink/

Summa: HUSKOMPLETTERING
28   HUSUNDERBYGGNAD                                                                                                                                                                                                                      

33   PREFAB
Prefab limträbjälklag enligt 
Martinsons KL-145
brutto 405 m2,  netto

290,0 m2
limträ 145mm limträ http://www.martinsons.se/default.aspx?id

=11498 sid 25

KL-183
brutto 165 m2,  netto 155,0 m2

limträ 183mm, 485kg/m3 limträ http://www.beijerbygg.se/store/privat/tr%
C3%A4produkter/limtr%C3%A4/limtr%C3
%A4balk-90x270-l6000-raw-l40-
9440090270060

MBK-03-02
brutto 3420 m2,  netto 3420,0 m2

3420/2,404=1422,63m Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1046
/mbk-03-02.pdf

limträ 0,070*2,404 limträ



trä 
(0,045*0,220*6)+(0,056*0,180*6)
+(0,045*0,220*4)+(0,020*0,070*

8), furu 430kg/m3

trä http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-
tra/traets-
egenskaper/densitet1/definitioner/

mineralull 
(0,170*2,404)+(0,070*2,404), 

140kg/m3

mineralull Stenull http://www.isover.se/products/isover-
brandlastskiva-140

gips 0,013*2,404, 720kg/m3 gips https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/gipsskivor/norgips-standard-13-
normal/60477

Prefab balkong/loftgångstak enligt 
Martinsons KL-120 60,0 m2 limträ 120mm limträ

KL-145 250,0 m2 limträ 145mm limträ
KL-183 50,0 m2 limträ 183mm limträ
limträbalkar till dito 240,0 m1 56*350 limträ limträ
limträpelare till dito 59,0 st 115*115, 3m lång limträ limträ
Prefab balkong / loftgångar belagda 
med gummiduk enligt Martinsons
balkong/loftgång 1025,0 m2

gummiduk, 1500g/m2, 940kg/m3 polyeten https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/gummiduk/icopal-icothene-
syllisolering/20730,  
http://www.plastex.se/teknik-utveckling/

limträbalkar till dito 510,0 m1 56*350 limträ limträ
stålbalkar till dito 36,0 m1 HEA200, 42,3kg/m stål http://www.begroup.com/sv/BE-Group-

sverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Balk/
Balk_HEA/

limträpelare till dito 180,0 st 115*115 3m lång limträ limträ
Innerväggar enligt Martinsons IV-03-
02
brutto 580 m2,  netto

580,0 m2
Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1055
/iv-03-02.pdf

limträ 120mm tjockt limträ
gips 30mm tjockt gips

IV-03-04
brutto 480 m2,  netto 450,0 m2

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1056
/iv-03-04.pdf

limträ 170mm tjockt limträ
gips 30mm tjockt gips



LS-07-02
brutto 475 m2,  netto 475,0 m2

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1058
/ls-07-02.pdf

trä 45*120mm cc600 
(√475)/0,600=36,32st reglar

trä

mineralull 120mmmineralull
plywood 12mm plywood

gips 15mm gips
LS-07-04
brutto 2960 m2,  netto 2790,0 m2

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1059
/ls-07-04.pdf

trä 45*120mm cc600 = 88,03st 
reglar

trä

mineralull 120mmmineralull
plywood 12mm plywood

gips 30mm gips
Ytterväggar enligt Martinsons YV-
15-01
brutto 2875 m2,  netto

2200,0 m2
Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1052
/yv-22-01.pdf

trä 27*97 cc600 =78,17st trä
stenull 200mm, 80kg/m3 stenull http://www.rockwool.se/milj%C3%B6profil

/isolering+och+h%C3%A5llbar+klimatp%C
3%A5verkan/breeam

ångspärr, plastfolie polyeten https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/plastfolie/icopal-akvaden-byggfolie-
angsparr/20757

limträ 120mm limträ
gips 15mm gips

YV-15-02
brutto 905 m2,  netto 680,0 m2

Uppdelad i 
underkategor
ier

sid 20, trä 22*70 S600 = 43,46st 
+ 45*140 S600= 43,46st

trä http://www.martinsons.se/default.aspx?id
=11498



vindskyddsväv 70g/m2 polyeten, 
polypropen

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/tatskikt-tatningslist-och-tejp-
ovrigt/icopal-windy-base-
vindskyddsvav/20766

plywood 12*70mm S600 = 
43,46st

plywood

plaströr diam50*70 
(diam(60mm)*pi)=188,5mm 
188,5*10mm=1885m2 plast 

/meter

plast

mineralull 210mm mineralull
byggfolie 0,2mm 180g/m2 polyeten https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ

kt/plastfolie/icopal-akvaden-byggfolie-
angsparr/20757

limträ 82mm limträ
gips 15mm gips

Yttertak enligt Martinsons YT-08-03
brutto/netto 940,0 m2

Uppdelad i 
underkategor
ier

plywood 18mm plywood
45x45 luftningsläkt trä

vindskyddsduk 70g/m2 polyeten, 
polypropen

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/tatskikt-tatningslist-och-tejp-
ovrigt/icopal-windy-base-
vindskyddsvav/20766

mineralull 80+3*170mm mineralull
limträtakåsar 45x495mm + 

95mm limträ
limträ

MBK-03-02
brutto/netto 195,0 m2

2,404m bredd i ex. ger längd 
195/2,404=81,115m

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://proguide.martinsons.se/media/1046
/mbk-03-02.pdf

limträ 0,070*2,404*(195/2,404)m limträ

trä 
(0,045*0,220*6)+(0,056*0,180*6)
+(0,045*0,220*4)+(0,020*0,070*

8) m

trä



mineralull 
(0,170*2,404)+(0,070*2,404)m

mineralull

gips 0,013*2,404m gips
KL-183
brutto/netto

180,0 m2
limträ limträ

33   Summa: PREFAB

40   YTTERTAK
Isolering Bjälklagsskiva kl 0,037, 
tj=170

460,0 m2 mineralull 170mm tjock mineralull

Isolering Bjälklagsskiva kl 0,037, 
tj=195, vid takfönster

60,0 m2 mineralull 195mm tjock mineralull

Isolering Bjälklagsskiva kl 0,037, 
tj=220

460,0 m2 mineralull 220mm tjock mineralull

Isolering Bjälklagsskiva kl 
0,037, tj=95 m vindskydd, 
vid takfönster

60,0 m2 mineralull 95mm tjock
mineralull

K-plywood tj=15 vägg 30,4 m2 plywood 15mm plywood
Luftningsläkt 45x45 785,2 m1 trä 45*45mm trä
Plastfolie 0,2 i tak 460,0 m2 plastfolie 0,2mm 180g/m2 polyeten https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ

kt/plastfolie/icopal-akvaden-byggfolie-
angsparr/20757

Plastfolie 0,2 i tak 60,0 m2 plastfolie 0,2mm 180g/m2 plolyeten
Plywood tj=18, h=300 83,0 m1 plywood 18*300mm plywood
Spikplåt 80x200x2,0 264,0 st Stålplåt Galvaniserad galvat stål https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho

w/135109
Stolpe 45x95 165,0 m1 trä 45*95mm trä
Takplywood tj=18 på tak 460,0 m2 plywood 18mm plywood
Takplywood tj=18 på tak 280,0 m2 plywood 18mm plywood
Trekantläkt 38x38 125,0 m1 trä (38*38)/2mm2 trä
Träfiberskiva tj=3.2 hård board i tak 460,0 m2 masonit, 800kg/m3 träfiberskiva http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-

tra/trabaserade-
produkter/skivmaterial1/trafiberskivor/

Uppdragning VU typ 113 (YEP 
2500) på vägg, sarg o.d

30,4 m2 2mm tjock, 55+25+25+7=112% Uppdelad i 
underkategor
ier

https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/118330



Uppdragning VU typ 113 (YEP 
2500) på vägg, sarg o.d, h=300 83,0 m1 2mm tjock 300mm hög

Uppdelad i 
underkategor
ier

https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/118330

SBS-
modifierad 
asfalt 45-55%
Kalkstensmjöl 
20-25%

http://www.minfo.se/minbas/441.pdf

Sand 20-25% http://www.nordkalk.se/document/4/451/d
efaa4b/upl_a334ab9_ud200_okt_2014ptb7
.pdf

Polyesterfiberf
ilt 4-7%

Vindskiva 22x145 125,0 m1 trä 22*145mm trä
Vinkelbeslag VB 2-10 1350,1 st Varmgalvaniserad stålplåt, 60 x 

50 x 90 mm, tjocklek 2,5mm
galvat stål https://www.sundahus.se/md/Products/Details/63949?s

lId=2154711, 
https://www.hilti.se/bultpistoler/tr%C3%A4-mot-
tr%C3%A4-montage/58743

Vinkelbeslag VB 2-10 264,0 st Varmgalvaniserad stålplåt, 60 x 
50 x 90 mm, tjocklek 2,5mm

galvat stål

Virke 28x70 råhyvlat (råplanat) 49,8 m1 trä trä
Virke 45x45 råhyvlat (råplanat) 93,6 m1 trä trä
Virke 45x95, remstycke 170,0 m1 trä trä
Ås 45x170 789,8 m1 trä trä
Ås 45x170 C24/K24 215,0 m1 trä trä
Ås 45x220 C24/K24 785,2 m1 trä trä
Underlagstäckning enl 
Rambeskrivning Hus 41.C VU typ 
112 vid sedumtak

460,0 m2
underlagstäckning 2200g/m2 bitumen https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ

kt/underlagspapp/icopal-macoflex-yap-
2200-underlagstackning/20794

VU typ 113 vid plåttak inkl uppvik 1700,0 m2 underlagstäckning 2200g/m2 bitumen https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/underlagspapp/icopal-macoflex-yap-
2200-underlagstackning/20794

40   Summa: YTTERTAK                                                                                                                                                                                                                       

48   HUSKOMPLETTERING 
YTTERTAK



Takfotsräcke 2-rör (UE) 74,0 m1 3m=15,475kg ger 
15,475/3=5,1583kg/m

galvat stål https://www.sundahus.se/md/Products/Details/90692?s
lId=2154729, 
http://www.benders.se/sortiment/tak/taksakerhet/nock-
takfotsracke-komplett/

Snörasskydd (UE) 40,0 m1 3m=20,085kg galvat stål https://www.sundahus.se/md/Products/Details/90692?s
lId=2154729, 
http://www.benders.se/sortiment/tak/taksakerhet/snora
sskydd-komplett/

48   Summa: 
HUSKOMPLETTERING 
YTTERTAK

49   PLÅT Plåt alla kolumner neråt
Yttertak enl Rambeskrivning Hus 
41.C bandtäckt plåt Plannja Hard 
Coat hus C1 och C3 1320,0 m2

0,6mm tjock stålplåt https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/takplat-takplattor-
overlaggsplattor/plannja-modern-smala-
profiler/29839

balkong och loftgångstak 355,0 m2 0,6mm tjock stålplåt https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/takplat-takplattor-
overlaggsplattor/plannja-modern-smala-
profiler/29839

tg fotränna vid takfot hus C1/C3 55,0 m1 5kg/m, 7900kg/m3 stålplåt http://www.teknikhandboken.se/handboke
n/platmaterial-egenskaper/olika-
material/aluzink/

Dubbelfalsad bandbeklädnad på 
vägg, räknat gavlar vid lågt sittande 
takfönster och hisstoppar

78,0 m2
0,6mm tjock stålplåt

Hängränna inkl rännkrok, Ø 125, 
metall. stålplåt (UE)

74,0 m1 3m=3,2kg stålplåt https://www.xlbygg.se/kgahlqvist/sortimen
t/tak/regnvattensystem/hangranna-r-125-
3000mm-svart-736

Hängränna inkl rännkrok, Ø 125, 
metall. stålplåt (UE)

42,0 m1 3m=3,2kg stålplåt https://www.xlbygg.se/kgahlqvist/sortimen
t/tak/regnvattensystem/hangranna-r-125-
3000mm-svart-736



Stuprör inkl rörsvep, Ø 110, metall. 
stålplåt (UE)

150,0 m1 sid 16, 11,8kg/2m stålplåt http://www.stockholmstakstolsfabrik.se/arl
anda/dokument/vattenavrinning/vattentek
nik.pdf

Vattkupor, metall. stålplåt (UE) 8,0 st 1kg/st stålplåt
Vindskivebeslag, klb=200, metall. 
stålplåt (UE)

125,0 m1 sid 23, 125+155mm bred och 
0,6mm tjock

stålplåt https://itsolution.lindab.com/lindabwebpro
ductsdoc/pdf/documentation/buildingprodu
cts/se/technical/byggkatalogen2014.pdf

Fotplåt, klb=200, metall. stålplåt 
(UE)

38,0 m1 sid 25, 201+25+70+10mm bred 
och 0,6mm tjock

stålplåt https://itsolution.lindab.com/lindabwebpro
ductsdoc/pdf/documentation/buildingprodu
cts/se/technical/byggkatalogen2014.pdf

Fönsterbleck, klb=150, trävägg, 
metall. stålplåt (UE)

205,0 m1 2m=1,128kg stålplåt https://www.byggmax.se/f%C3%B6nster/f
%C3%B6nsterbleck/f%C3%B6nsterbleck-
%C3%B6verbleck-svart-p20742

Droppbleck, klb=150, metall. 
stålplåt (UE)

120,0 m1 2m=1kg stålplåt https://www.byggmax.se/fönster/fönsterbl
eck/fönsterbleck-vit-p207018

Droppbleck, klb=150, metall. 
stålplåt (UE)

83,0 m1 2m=1kg stålplåt https://www.byggmax.se/fönster/fönsterbl
eck/fönsterbleck-vit-p207018

Helbeslagn skorsten vid 
bandtäckning, metall. stålplåt (UE) 30,4 m2 tjocklek 0,6mm stålplåt

49   Summa: PLÅT

FASADER
Limträpanel 25x300 2450,0 m2 limträ 25*300mm limträ https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/87299, 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/35838?s
lId=2154738

Målning pigmenterad olja 2450,0 m2 olja, vattenbaserad olja, 
0,3kg/m2 

pigmenterad 
olja

vegetabilisk 
olja

http://www.yunik.se/sv-
se/products/traeolie

Enkelfasspont 22x145 på vägg 800,0 m2 trä tj22mm trä
Målning pigmenterad olja 800,0 m2 olja, vattenbaserad olja pigmenterad 

olja
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/slu_inf
o_rapp_allm/IRA176/IRA176AA.HTM

Enkelfasspont 22x145 på vägg 140,0 m2 trä tj 22mm trä
Spikläkt på vägg 28x70, s600 140,0 m2 trä tj 28mm trä
Ytterväggstomme 45x95 s600 
bärande

140,0 m2 trä tj 45mm trä

50   Summa: FASADER



55   
ÖPPNINGSKOMPLETTERING 
FASADER
Fönster, fönsterdörrar, 
entrépartier och 
skjutdörrspartier enl 
Rambeskrivning Hus 42.D 
fabrikat WB trä el likv
total yta partier = 915 m2 
leverans enligt offert 1,0 x glas och trä, 30kg/m2

fönster trä http://www.bygglagret.se/fragor--svar/vikt-
pa-fonster__86718

Draghandtag 18,0 st rostfritt stål 1kg/st rostfritt stål https://www.if-sakerhet.se/draghandtag-
assa-8630.html

Draghandtag 4,0 st rostfritt stål 1kg/st rostfritt stål https://www.if-sakerhet.se/draghandtag-
assa-8630.html

Drevning m karm och vägg 12x100 418,0 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 95,2 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 115,2 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 29,6 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 31,8 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 17,4 m1 mineralull mineralull

Drevning m karm och vägg 12x100 6,2 m1 mineralull mineralull http://www.isover-teknisk-
isolering.se/sites/isover-
ti.se/files/assets/documents/2706_92.pdf

Dörrstängare 18,0 st stål 1,9kg/st stål https://www.byggmax.se/d%C3%B6rrar/d
%C3%B6rrtillbeh%C3%B6r/d%C3%B6rrst
opp/d%C3%B6rrst%C3%A4ngare-dorma-
ts83-habo-silver-
p7220206?gclid=CO7Uh6_9xc8CFaTOcgod
N5cCdg, 



Dörrstängare 1,0 st stål 1,9kg/st stål https://www.byggmax.se/d%C3%B6rrar/d
%C3%B6rrtillbeh%C3%B6r/d%C3%B6rrst
opp/d%C3%B6rrst%C3%A4ngare-dorma-
ts83-habo-silver-
p7220206?gclid=CO7Uh6_9xc8CFaTOcgod
N5cCdg

Dörrtrycke 6,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörrtrycke 3,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörrtrycke 1,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörrtrycke 4,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörrtrycke 3,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörrtrycke 82,0 par krom 0,3kg/st krom https://www.bauhaus.se/millers-in-
yttredorrhandtag.html#full-description

Dörröppnare 4,0 st stål 10kg/st stål http://www.nyckelbutiken.se/dorrautomati
kdorroppnare/slagdorrsautomatik/faac/dorr
automatik-950n-silver.html

Elslutbleck anpassad för 
dörröppnare

4,0 st stål 300g/st stål

Foderbräda 315,7 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä https://www.xlbygg.se/umea/api/artikel/ar
tikelgruppfil/559a8100c10d2/SKI-0142-
Utv%C3%A4ndiga%20tr%C3%A4paneler-
tryck_XL_Ny.pdf

Foderbräda 67,0 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 118,4 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 30,3 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 32,9 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä



Foderbräda 17,9 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 21,5 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 18,2 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Foderbräda 515,0 m1 trä, dim 22*120-145mm , räknar 
på 132,5mm

trä

Fogmassa B 15-20 mm 418,0 m1 sealing https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/150515

Fogmassa B 15-20 mm 95,2 m1 1400kg/m3 sealing http://www.mapei.com/public/NO/products
/410_mapeflexpb27_se.pdf

Fogmassa B 15-20 mm 115,2 m1 sealing
Fogmassa B 15-20 mm 29,6 m1 sealing
Fogmassa B 15-20 mm 31,8 m1 sealing
Fogmassa B 15-20 mm 17,4 m1 sealing
Fogmassa B 15-20 mm 6,2 m1 sealing
Invändig smyg 31,8 m1 trä 16*150mm trä
Invändig smyg 17,4 m1 trä 16*150mm trä
Låscylinder i grundsystem A 701 + 
beh A 256

3,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html

Låscylinder i grundsystem A 701 + 
beh A 256

41,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html

Låscylinder i grundsystem A 702 + 
behör A 2256

4,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html

Låscylinder i grundsystem A 702 + 
behör A 2256

6,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html



Låscylinder i grundsystem A 702 + 
behör A 2256

3,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html

Låscylinder i grundsystem A 702 + 
behör A 2256

1,0 st stål 0,5+0,5kg/st stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-for-
utsidan-assa-d12-1207-med-lang-medbringare.html, 
https://www.if-sakerhet.se/cylinderbehor-assa-
3212.html

Målning lackfärg 76-25610, dörr av 
stål (UE)

4,2 m2 daloc oftast vattenbaserad 
sprutfärg, 0,3kg/m2 

lackfärg http://de-ijssel-
coatings.se/sites/default/files/docs/fargatg
ang_och_lacktillbehor.pdf

Målning lackfärg 76-25610, 
dörrkarm av stål (UE)

5,3 m1 lackfärg http://www.ac.teknos.se/?pageid=h3878

Utvändig smygbräda 311,3 m1 trä 28*190mm trä http://www.pohiller.se/component/k2/item
/1178-smygbr%C3%A4da-28x190-8307

Utvändig smygbräda 67,0 m1 trä 28*190mm trä
Utvändig smygbräda 115,2 m1 trä 28*190mm trä
Utvändig smygbräda 29,6 m1 trä 28*190mm trä
Utvändig smygbräda 31,8 m1 trä 28*190mm trä
Utvändig smygbräda 17,4 m1 trä 28*190mm trä
montage dim 700x1400 7,0 st fönster trä
montage dim 1100x2400 3,0 st fönster trä
montage dim 1300x2400 15,0 st fönster trä
montage dim 1000x2100 6,0 st 22,4kg/m2 ytterdörr trä https://www.byggmax.se/d%C3%B6rrar/yt

terd%C3%B6rrar/ytterd%C3%B6rr-
gr%C3%A4nna-sl%C3%A4t-vit-
p118115#ReadMore

montage dim 1100x2300 3,0 st ytterdörr trä
Ytterdörrar av stål enl 
Rambeskrivning Bygg 42.D 
leverans och montage 1,0 st

Mineralull innuti, hittar ej i 
ecoinvent, delar upp i ingående 

material stål 65kg/st, stenull 
10kg/st 

ytterdörr stål stål 65kg/st, 
stenull 
10kg/st

https://www,sundahus,se/md/RefDocs/Show/67759, 
http://www,dorrkatalogen,daloc,se/staldorrar/S20/

montage dim 900x2100 4,0 st ytterdörr trä
montage dim 1600x2100 3,0 st ytterdörr trä
montage dim 1800x2100 82,0 st ytterdörr trä



Fönsterbänk enl Rambeskrivning 
Hus 45.Z polerad kalksten

705,0 m1

dalarna 20*200mm kalksten http://www.granitfabriken.se/fonsterbankar
.html, 2650kg/m3 http://www.borghamns-
stenforadling.se/stensorter/kalksten/

Fönstersmyg enl Rambeskrivning 
Hus 45.Z utförande av ask 1530,0 m1 18*150mm söderifrån trä

Utv smygbräda 22x70 1530,0 m1 18*150mm söderifrån trä
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58   HUSKOMPLETTERING 
FASADER
Bjälklagsstomme 45x120 s1200 7,2 m2 trä trä
Dubbelfalsad bandtäckning på tak, 
metall. stålplåt (UE)

7,2 m2 stålplåt tjocklek 0,6mm stålplåt plåt

Dubbelfasspont i tak 22x120 7,2 m2 trä trä
Enkelfasspont 22x145 på vägg 592,5 m2 trä trä
Enkelfasspont 22x145 på vägg 101,0 m2 trä trä
Enkelfasspont 22x145 på vägg 101,0 m2 trä trä
Glespanel utvändigt 22x120, s140 1040,0 m2 trä trä
Glespanel utvändigt 22x120, s140 195,0 m2 trä trä
Inbrädning yttertak 22x95 råspont 7,2 m2 trä trä
Klinker, golv 1,0 m2 9mm tjockt klinker
Lockläktpanel  22x145 + 50x75 790,0 m2 trä trä
Mellanväggstomme 45x95 s600 101,0 m2 trä trä
Målning pigmenterad olja 1381,7 m2 pigmenterad 

olja
Målning pigmenterad olja 1040,0 m2 pigmenterad 

olja
Målning pigmenterad olja 1040,0 m2 pigmenterad 

olja
Målning pigmenterad olja 195,0 m2 pigmenterad 

olja



Målning pigmenterad olja 195,0 m2 pigmenterad 
olja

Målning pigmenterad olja 45,0 m2 pigmenterad 
olja

Målning pigmenterad olja 7,2 m2 pigmenterad 
olja

Räckesöverliggare 45x145 790,0 m1 tryckimpreg, Alla ingående 
ämnen förutom furu är <1% 

approximeras därför med trä 

tryckimpreg. 
Trä

trä https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/96115?slId=2214175

stomme 45x70 s600 790,0 m2 trä trä
Ståndskiva vid bandtäckning, 
metall. stålplåt (UE)

8,0 m1 totalbredd ca 300mm tjocklek 
0,6mm

stålplåt

Stödregel för glespanel 45x95 2496,0 m1 trä trä
Stödregel för glespanel 45x95 468,0 m1 trä trä
Takfotsbräda 22x170 8,0 m1 trä trä
Trall 28x120, impr. NTR/AB, s140 1040,0 m2 tryckimpreg tryckimpreg. 

Trä
https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/112144

Trall 28x120, impr. NTR/AB, s140 195,0 m2 tryckimpreg tryckimpreg. 
Trä

Trall 28x120, impr. NTR/AB, s140 45,0 m2 tryckimpreg tryckimpreg. 
Trä

Uppdragning VU typ 113 (YEP 
2500) på vägg, sarg o.d, h=300 8,0 m1 2,4 kvadrat 2mm, 

55+25+25+7=112%

Uppdelad i 
underkategor
ier

VU typ 113 på tak  (YEP 2500) 7,2 m2 2mm tjock Uppdelad i 
underkategor
ier
SBS-
modifierad 
asfalt 45-55%

1400kg/m3 
Kalkstensmjöl 
20-25%

http://www.agriwise.org/demo/databok201
0htm/kap27b/01_Densitet.htm

Sand 20-25%
Polyesterfiberf
ilt 4-7%

Vindskiva 22x170 7,2 m1 trä trä



Virke 25x50, impr. NTR/AB, 
skuvläkt c600

2496,0 m1 tryckimpreg tryckimpreg
. Trä

Virke 25x50, impr. NTR/AB, 
skuvläkt c600

468,0 m1 tryckimpreg tryckimpreg
. Trä

Virke 25x50, impr. NTR/AB, 
skuvläkt c600

108,0 m1 tryckimpreg tryckimpreg
. Trä

laminerat klarglas h=1100 mm

255,0 m1

10 mm tjockt, 2500kg/m3 laminerat 
klarglas

http://www.pilkington.com/europe/sweden
/swedish/building+products/glasfakta/grun
dlaggande+om+glas/glas+som+byggmate
rial/default.htm

Balkonginglasning enl 
Rambeskrivning Hus 45.BB fabrikat 
Nika el likv räknat höjd från ök 
räcke höjd 1600-1800mm
räknat höjd från ök räcke höjd 1600-
1800 mm

580,0 m1

glas räknar på 10mm tjockt 1,7m 
högt

härdat 
säkergetsglas

http://www.nika.fi/wp-
content/uploads/2016/05/Balkonginglasnin
g_SV.pdf

handledare av stål 13,0 m1 rör 50x2mm 2,37kg/m stål http://www.begroup.com/upload/Sweden/P
rislistor/St%C3%A5l/Prislista%20St%C3%
A5l,%20Specialst%C3%A5l,%20R%C3%B
6r%202007-10-03.pdf
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UNDERGOLV
Undergolv enl Rambeskrivning Hus 
43.DC spårad golvspånskiva för 
golvvärme 3370,0 m2

22-25 mm tjock spånskiva (trä 
och lim), 640kg/m3

spånskiva https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/133707, 
http://www.groningboard.se/UserFiles/Lag
erlistor/Lagerlista.pdf

Våtrumsspackel i fall tj=30 armerad 
(UE)

360,0 m2 50kg/kvadrat våtrumsspacke
l

spackel

gipsskiva limmad i övriga utrymmen 650,0 m2 15mm tjock gips

62   Summa: UNDERGOLV



63   INNERVÄGGAR
Anslutning enkel 70/70 
ACOUnomic till vägg

262,5 m1 plåt 70+70+70 + 20% = 252mm 
2mm tjock

stålplåt

Anslutning enkel 70/70 
ACOUnomic till vägg

217,5 m1 plåt 70+70+70 + 20% = 252mm 
2mm tjock

stålplåt

Anslutning enkel 70/70 
ACOUnomic till vägg

10,0 m1 plåt 70+70+70 + 20% = 252mm 
2mm tjock

stålplåt

Anslutning enkel 95/95 
ACOUnomic till vägg

27,5 m1 plåt 95mm*3 + 20% = 342mm stålplåt

Anslutning XR 70/70 >40dB till 
vägg

630,0 m1 plåt 70+70+70 + 20% = 252mm 
2mm tjock

stålplåt

Anslutning XR 95/95 >40dB till 
vägg

70,0 m1 plåt 95mm*3 + 20% = 342mm stålplåt

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på 
innervägg

515,0 m2 gips 13mm gips https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/86961?slId=2161412

Brandfogmassa 10-15 mm 84,0 m1 brandfogmassa

Skena SK 70/60 147,6 m1 stålplåt ca 70kg/m stålplåt https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/2589?slId=2161641, 
http://old.gyproc.se/produkter/st%C3%A5l
profiler/skenor+och+reglar/standardskenor
?print=1

Fiberriktad spånskiva tj=12 525,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 1260,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 1260,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 55,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 55,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 70,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 70,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 435,0 m2 spånskiva
Fiberriktad spånskiva tj=12 20,0 m2 spånskiva
Gipsbaserad kompositskiva 
för våtrum tj=12,5, b=900 
på innervägg 579,6 m2

gipsbaserad 
kompositskiva

http://ehandbok.gyproc.se/Gyproc/Gyproc
Produktkatalog/?Page=76, 800kg/m3 
https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produ
kt/gipsskivor/glasroc-h-ocean-
vatrumsskiva/17924



Gipsbaserad kompositskiva för 
våtrum tj=12,5, b=900 på innervägg 10,0 m2 glasrock gyprox

gipsbaserad 
kompositskiva

Gipsbaserad kompositskiva 
för våtrum tj=12,5, b=900 
på innervägg

2,9 m2
gipsbaserad 
kompositskiva

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på 
innervägg

525,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på 
innervägg

680,4 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på 
innervägg

1260,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på 
innervägg

10,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=2x13 b=900 på 
innervägg

55,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=2x13 b=900 på 
innervägg

55,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=2x13 b=900 på 
innervägg

60,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=2x13 b=900 på 
innervägg

70,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=2x13 b=900 på 
innervägg

435,0 m2 gips

Innerväggsstomme enkel 70/70 
(450) ACOUnomic

525,0 m2 plåtregel står på avstånd av 
450mm,  rumshöjd 2,40 ger 

2240/2,4=933,33m vägg, 
933,33*2m skena, 

(933,33/0,45)*2,4=4977,78m 
regel

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://gyproc.se/konstruktioner/innerv%C
3%A4ggar/standard-innerv%C3%A4ggar-
p%C3%A5-st%C3%A5lstomme/gyproc-
standardst%C3%A5lstomme-c-450-med-
gyproc-normal/gs2

Innerväggsstomme enkel 70/70 
(450) ACOUnomic

435,0 m2 Uppdelad i 
underkategor
ier

Innerväggsstomme enkel 70/70 
(450) ACOUnomic

20,0 m2 Uppdelad i 
underkategor
ier

Innerväggsstomme enkel XR 70/70 
(450) ACOUnomic

1260,0 m2 Uppdelad i 
underkategor
ier



totalt 2240m2: gips 3*12,5mm gips
totalt 2240m2: plåt regel 

0,54kg/m + skena 2*0,5kg/m
stålplåt

Innerväggsstomme enkel 95/95 
(450) ACOUnomic

55,0 m2 plåtregel står på avstånd av 
450mm,  rumshöjd 2,40, 

genomsnittlig längd/vägg 5m ger 
((195/2,4)/5)*2,4=39m kantprofil 

vid vägg + golv och tak

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://gyproc.se/konstruktioner/innerv%C
3%A4ggar/standard-innerv%C3%A4ggar-
p%C3%A5-st%C3%A5lstomme/gyproc-
standardst%C3%A5lstomme-c-450-med-
gyproc-normal/gs16

Innerväggsstomme enkel 
XR 95/95 (450) h=2,5 
ACOUnomic

140,0 m2
Uppdelad i 
underkategor
ier

Totalt 195m2: gips 2*12,5mm gips
Totalt 195m2: plåt regel 

0,64kg/m, kantprofil 0,8kg/m
stålplåt

Totalt 195m2: mineralull 30mm mineralull
Isolering Stålregelskiva 450 kl 
0,037, tj=95

140,0 m2 klass 0037standard glasull http://www.isover.se/products/isover-
stalregelskiva-33-c450, 17,5kg/m3 
http://www.isover.se/products/isover-
bjalklagsskiva-p-36

Virke 45x70 råhyvlat (råplanat) 918,4 m1 trä 45*70mm trä
Brandfogmassa 10-15 mm 82,5 m1 akryl brandfogmassa https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/78400?slId=2161148
Fiberriktad spånskiva tj=12 525,0 m2 spånskiva 12mm spånskiva https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/28260?slId=2161199
Gipsbaserad kompositskiva för 
våtrum tj=12,5, b=900 på innervägg 10,0 m2 12,5mm

gipsbaderad 
kompositskiva

https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/73825?slId=2161390

Isolering Stålregelskiva 450 kl 
0,037, tj=70

20,0 m2 klass 0037standard glasull https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/3315?slId=2161563

63   Summa: INNERVÄGGAR                                                                                                                                                                                                   http://www.beijerbygg.se/store/privat/byg
gmaterial/Gipsskivor/utvändiga-
gipsskivor/glasroc-ghs-9-5x1200

INNERTAK



Gipsskiva Normal tj=13 b=900 i tak 918,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 i tak 3400,0 m2 gips

Gipsskiva Normal tj=13 b=900 i tak 1180,0 m2 gips
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65   
ÖPPNINGSKOMPLETTERING 
INVÄNDIGT
Branddörr 10x21 A60 instickskarm 2,0 st 1m bred dörr, 0,010*2,1*1 + 

0,010*0,021*2,1m plåt, 30-
40mmisolering

Uppdelad i 
underkategor
ier

https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/55760?slId=2161677

plåt plåt
mineralull mineralull

Brandfogmassa 10-15 mm 258,2 m1 10*15mm brandfogmassa

Brandfogmassa 10-15 mm 10,6 m1 10*15mm brandfogmassa

Drevning m karm och vägg 12x100 35,7 m1 glasull https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/63298?slId=2161695

Drevning m karm och vägg 12x100 615,2 m1 glasull

Drevning m karm och vägg 12x100 258,2 m1 glasull

Drevning m karm och vägg 12x100 5,3 m1 glasull

Drevning m karm och vägg 12x100 10,6 m1 glasull

Dörrstoppare av gummi på vägg 14,0 st 40mm gummi https://www.sundahus.se/md/Products/Details/56352?s
lId=2161709, https://www.bauhaus.se/dorrstopp-
40mm-gummi-vit.html, 940kg/m3 
http://wikiskola.se/index.php?title=Tabell_med_riktiga
_v%C3%A4rden

Dörrstoppare av gummi på vägg 119,0 st 40mm gummi
Dörrstoppare av gummi på vägg 49,0 st 40mm gummi
Dörrstoppare av gummi på vägg 1,0 st 40mm gummi



Dörrstoppare av gummi på vägg 2,0 st 40mm gummi
Dörrstängare 2,0 st stål 1,9kg/st stål https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/28662?slId=2161712
Dörrtrycke 14,0 par 524g/st rostfritt stål http://www.assa.se/Other/ASSA/Products/

Miljodeklarationer/Behor/Dorrtrycke-i-
rostfritt-8670.pdf

Dörrtrycke 119,0 par 524g/st rostfritt stål
Dörrtrycke 10,0 par 524g/st rostfritt stål
Dörrtrycke 1,0 par 524g/st rostfritt stål
Dörrtrycke 2,0 par 524g/st rostfritt stål
Dörrtrycke Assa 8650 39,0 par 524g/st rostfritt stål https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/31386?slId=2161745
Foderlist 72,2 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 72,2 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 625,2 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 625,2 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 262,3 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 262,3 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 5,4 m1 ca 12*70mm trä
Foderlist 5,4 m1 ca 12*70mm trä
Fogmassa B 15-20 mm 35,7 m1 15*20mm sealing
Fogmassa B 15-20 mm 615,2 m1 15*20mm sealing
Fogmassa B 15-20 mm 5,3 m1 15*20mm sealing
Låscylinder i grundsystem A 701 + 
beh A 256

7,0 st totalvikt med nycklar, cylinder 
och behörssats ca 1kg/st

rostfritt stål

Låscylinder i grundsystem A 701 + 
beh A 256

24,5 st totalvikt med nycklar, cylinder 
och behörssats ca 1kg/st

rostfritt stål https://www.if-sakerhet.se/oval-enkelcylinder-assa-701-
for-utsidan.html, https://www.if-
sakerhet.se/cylinderbehor-assa-, 
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/1540?slI
d=21618813212.htmlhttps://www.sundahus.se/md/Pro
ducts/Details/60223?slId=2161791, 

Låscylinder i grundsystem A 701 + 
beh A 256

2,0 st totalvikt med nycklar, cylinder 
och behörssats ca 1kg/st

rostfritt stål

Målning lackfärg 76-25610, dörr av 
stål (UE)

7,6 m2 lackfärg



Målning lackfärg 76-25610, 
dörrkarm av stål (UE)

10,4 m1 lackfärg

Tillägg tamburdörr för dörrkikare 39,0 st 0,3kg/st mässing https://www.if-sakerhet.se/dorroga-6544-
35-57mm-habo.html

Toalettbehör Assa 262 6,0 st 1kg/st mässing https://www.sundahus.se/md/Products/Details/84151?s
lId=2161906, https://www.if-sakerhet.se/toabehor-assa-
epok-262.html

Toalettbehör Assa 262 50,0 st 1kg/st mässing
Toalettbehör Assa 9265 handikapp 1,0 st 0,4kg/st mässing https://www.sundahus.se/md/Products/Details/44576?s

lId=2161916, https://www.if-sakerhet.se/toalettbehor-
9265-50-nickel-assa.html

Bastudörr av glas enl 
rumsbeskrivning

1,0 st 5% träkarm, 890*1880mm Uppdelad i 
underkategor
ier

https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/102778?slId=2173491

trä 19mm tjockt trä
glas 9mm tjockt härdat glas

Innerdörrar enl Rambeskrivning 
Hus 43.CC fabrikat Jeld-Wen
leverans

1,0 x
trä massiv Uppdelad i 

underkategor
ier

montering / komplettering innerdörr 
dim 800x2100 14,0 st trä massiv innerdörr trä

dim 900x2100 119,0 st trä massiv innerdörr trä
dim 1000x2100 49,0 st trä massiv14kg/st innerdörr trä https://www.xlbygg.se/kgahlqvist/sortimen

t/dorrar/innerdorrar/innerdorr-easy-vit-
09x21-200-gw-487

dim 1000x2100, rwc 1,0 st trä massiv innerdörr trä
Innerdörr av stål IDS enligt 
planritning från Walking closet till 
vindsförråd

2,0 st
ståldörr, hittar ej i ecoinvent, 

delar upp i ingående material stål 
65kg/st, stenull 10kg/st 

innerdörr stål stål 65kg/st, 
stenull 
10kg/st

https://www,sundahus,se/md/RefDocs/Show/67759, 
http://www,dorrkatalogen,daloc,se/staldorrar/S20/

65   Summa: 
ÖPPNINGSKOMPLETTERING 
INVÄNDIGT                                                                                                                                                                

INVÄNDIGA TRAPPOR



66   Summa: INVÄNDIGA 
TRAPPOR

HUSKOMPLETTERING 
INVÄNDIGT
Golvlucka enl Rambeskrivning 
Bygg 45.Z fabrikat D-profil, typ BVA 
Comfort
dim 800x800

4,0 st

aluminium 10%, lättbetong 70%, 
armering 20%, 42kg/st

Uppdelad i 
underkategor
ier

http://www.d-
profile.com/golvluckor/articles/bva-
aluminium-med-laettbetong

aluminium aluminium
lättbetong lättbetong
armering stål

Cykelparkering enl Rambeskrivning 
Hus 45.Z fabrikat Falco, typ Level 
Pro
räknat med plats för 24 cyklar

1,0 st

stålplåt 15kg/2m, 2m rymmer 5st 
cyklar - krävs 9,6m ställ

stålplåt https://nola.se/products/standard-
cykelstall/

Förrådsväggar av trådnät h=2250, 
frontvägg inkl dörr

50,7 m1 stål ca 8kg/m2 stål

Förrådsväggar av trådnät h=2250, 
mellanvägg

73,4 m1 stål ca 8kg/m2 stål

Hylla till trådnätsvägg l=1250 31,0 st stål 2-4mm djup 40 stålplåt
Torkmattsram för 12 mm 34,0 m1 aluminium 15*15mm fyrkantsrör 

1mm tjock, 2700kg/m3
aluminium  http://wikiskola.se/index.php?title=Tabell_med_riktig

a_v%C3%A4rden
Torkmatta ribb svart för ram 12 mm 8,6 m2 gummi gummi https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/60923?slId=2162323
Gallerdurk enl Rambeskrivning Hus 
45.Z dim 1200x3100 1,0 st

stål ca 35kg/m2 stål http://www.hafla.se/default.asp?id=galler_
proj_prod_gdk&slang=sv-se

dim 1200x4100 1,0 st stål ca 35kg/m2 stål
Tamburdörr enl 
Rambeskrivning Hus 43.CC 
omfattning kring 
tamburdörrar
fanérskiva limmad på vägg

72,0 m2

5-6mm tjock fanerskiva, 
spånsikva fanerad

spånskiva

68   Summa: 
HUSKOMPLETTERING 
INVÄNDIGT



YTSKIKT GOLV, TRAPPOR
Klinker VT, golv 360,0 m2 45kg/m2, 2300kg/m3 klinker http://www.bygghemma.se/golv-och-

vagg/kakel-och-klinker/klinker/klinker-
utomhus/klinker-stencentralen-regal-grey-
naturlig-kalksten/p-602776,  
http://s3.amazonaws.com/standoutcms/fil
es/7257/original/sa_kerhetsdatablad_4_va
_tpressadklinker.pdf

Klinker VT, sockel 10,1 m1 45kg/m2 sockel 150mm hög klinker
Klinker, golv 275,0 m2 45kg/m2 klinker
Sten Offerdalsskiffer med klovyta 375,0 m2 10mm tjock 2750kg/m3 skiffer http://www.stenbolaget.se/skiffer-offerdal-

klovyta-oregelbundet.html
sockel 349,9 m1 skiffer 150mm hög, 2750kg/m3 skiffer
Långbräda av Ask tj=14 1,0 m2 ask 14mm trä
Underlagsmatta PE-foam tj=1,8 1,0 m2 plast polyeten https://www.sundahus.se/md/Products/Det

ails/10850?slId=2176531
Långbräda av Ask tj=14 2990,0 m2 ask 14mm trä
dammbindningsmedel  fabrikat 
Flowcrete, typ Peran

125,0 m2

massa, vattenbaserade, plast, 2-
4mm, räknar på 3mm, 

1200kg/m3

plast https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/126660,  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklope
di/l%C3%A5ng/plast/egenskaper

Sockellist enl 
Rambeskrivning Hus 44.Z 
träsockel vitlaserad ask
räknat dim 12x70

2850,0 m1

trä ask 12*70mm trä

Skifferplattor, plan- och sättsteg 900,0 m1 offerdalsskiffer 12mm tjockt, 1m 
bred trapp, 2750kg/m3

skiffer

72   Summa: YTSKIKT GOLV, 
TRAPPOR

YTSKIKT VÄGG



Kakel 110,0 m2 0,5m2=11,33kg, 22,66kg/m2 kakel klinker https://www.byggmax.se/badrum/kakel-
och-klinker/kakel/kakel-10x10-vit-p061104

Kakel VT 1350,0 m2 VT plastmatta under1mm tjock kakel
Kakel, stänkskydd bakom 
bänkinredning

195,0 m1 40cm högt kakel

Bastupanel på vägg av klibbal enl 
rumsbeskrivning

20,0 m2 trä klibbal 15mm trä klibbal trä

73   Summa: YTSKIKT VÄGG

YTSKIKT TAK, UNDERTAK
Spikregel i tak 45x45, s600 365,0 m2 trä trä
Isolering Bjälklagsskiva kl 0,037, 
tj=45

365,0 m2 mineralull mineralull

Träullsplatta vit, tj=25 (UE) 365,0 m2 Uppdelad i 
underkategor
ier

https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Sho
w/132540

cement 48%, 1300kg/m3 cement http://www.finja.se/App_Resource/Product
/PDF/PB/54005-1.pdf

kalkstensmjöl 17% kalkstensmjöl
träull 35%, 520kg/m3 träull http://www.underbaratak.se/tr%C3%A4ull

sskivor/25-traullit-25mm-.html
Bastupanel i tak av klibbal enl 
rumsbeskrivning

4,0 m2 klibbalträ 15mm trä klibbal

74   Summa: YTSKIKT TAK, 
UNDERTAK

75   MÅLNING
Målning nya väggar 11761,1 m2 plastfärger, 0,3kg/m2 plastfärg http://194.100.44.55/tseloste.nsf/tunniste

/RU_W13/$FILE/Plastf%C3%A4rg%20DB.p
df?OpenElement

Målning tak 3815,0 m2 plastfärger plastfärg



tg bredspackling 9390,4 m2 1,7kg/m2 spackel http://www.fermacell.se/se/img/Fermacell_SK_spackel
_A4_Datablad.pdf, 
https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/101026

tg våtrumsmålning 370,6 m2 plastfärger plastfärg https://www.wurth.se/globalassets/inriver/
resources/08932801_b70ecd7d.pdf

75   Summa: MÅLNING

VITA VAROR

76   Summa: VITA VAROR

SKÅPSNICKERIER
montage 1 rok

1,0 st

3m skåp bänkskåp + vägg skåp, 
mdf bord, 50kg/m, 750kg/m3 

mdf http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-
tra/traets-egenskaper/densitet1/densitet-
traprodukter/

2 rok 24,0 st 4m skåp bänkskåp + vägg skåp, 
mdf bord 50kg/m

mdf

3 rok 15,0 st 5m skåp bänkskåp + vägg skåp, 
mdf bord, 50kg/m

mdf

4 rok 5,0 st 7m skåp bänkskåp + vägg skåp, 
mdf bord, 50kg/m

mdf

Högskåp enl Rambeskrivning Hus 
46.B fabrikat Ballingslöv typ Solid
leverans

1,0 x
77st garderober mdf bord ca 

50kg st
mdf

Förvaringssytem enl 
Rambeskrivning Hus 46.B fabrikat 
Ballingslöv typ Trimline rand
leverans

1,0 x 54st skjutdörrsgarderober, mdf 
bord, ca 100kg/st

mdf

77   Summa: SKÅPSNICKERIER

78   ÖVRIG 
RUMSKOMPLETTERING
Bastulavar och ryggstöd av klibbal 
enl rumsbeskrivning b=500 mm, 
l=1800

2,0 st
kibbal trä 15mm tjock trä klibbal



Badrumsmöbler enl 
Rambeskrivning Hus 46.B kommod 
och spegel fabrikat Ballingslöv Soft
Ballingslöv Soft leverans

1,0 x

56st mdf bord ca 25kg/st mdf

56st 1000*900*4mm, 
2500kg/m3 

floatglas https://www.sundahus.se/md/Products/Details/39257?s
lId=2179114, 
http://www.ballingslov.se/badrum/badrumsinredning/b
adrumsspegel/spegel-naturell, 
http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/bu
ilding+products/glasfakta/grundlaggande+om+glas/gla
s+som+byggmaterial/default.htm

Duschhörna enl Rambeskrivning 
Hus 46.B Macro Skagen swing dim 
900x900 (rak)
dim 900x900 (rak) 39,0 st

härdat glas 1,95m hög, två 
väggar 900mm breda, en 6mm 

och en 8mm tjock,  2500kg/m3 

glas härdat http://www.macro.se/skagen-swing, 
http://www.pilkington.com/europe/sweden
/swedish/building+products/glasfakta/grun
dlaggande+om+glas/glas+som+byggmate
rial/default.htm

dim 900x900 (rund) 7,0 st härdat glas 1,95m hög, två 
väggar 900mm breda och 6mm 

tjocka

glas härdat http://www.macro.se/sortiment/dusch/dus
chhornor/duschhornor-skagen/skagen-rund

Duschskärmvägg enl 
Rambeskrivning Hus 46.B Macro 
Skagen

4,0 st
1,95m hög, 900mm bred, 8mm 

tjock
glas härdat http://www.macro.se/sortiment/dusch/skar

mvaggar/skarmvaggar-skagen/skagen-
skarmvagg-fast

Toalettpappershållare enl 
Rambeskrivning Hus 46.B 
ballingslöv, rostfri

58,0 st

rostfri, 0,29kg/st rostfritt stål https://www.bauhaus.se/toalettpappershallare-moon-
borstat-rostfritt-stal-138x105-mm.html#full-
description, 
http://www.lindstromsbad.se/toapappershallare-
ballingslov-
polerad?gclid=CJWlvZKFw88CFWEDcwodG5wDlg

Krok enl  Rambeskrivning Hus 46.B 
ballingslöv, rostfr
räknat 2 st / wc

116,0 st
rostfri 0,1kg/st rostfritt stål

Klädkammarhylla b=400 57,4 m1 spånskiva 16mm spånskiva
Klädkammarhylla b=400 19,6 m1 spånskiva 16mm spånskiva
Klädkammarhylla b=400 35,0 m1 spånskiva 16mm spånskiva



Konsol inkl stånghållare för klk-
hylla

126,0 st plåt, uppskattat 0,2kg/st, 
8000kg/m3 

plåt http://www.arcelormittalbegroup.se/berak
ningar

Upplagsregel 16x40x380 inkl 
stånghållare för klk-hylla

56,0 st trä trä

stånghållaren 50g/st, plåt plåt
Klädstång under klädkammarhylla 112,0 m1 plåt 25mm i diameter = 0,59kg/m plåt http://www.begroup.com/upload/Sweden/P

rislistor/St%C3%A5l/Prislista%20St%C3%
A5l,%20Specialst%C3%A5l,%20R%C3%B
6r%202007-10-03.pdf

Ändskydd för klädstång 84,0 st plast 10g/st plast
Hörn/skarvbeslag för 
klädkammarhylla

28,0 st plåt 100g/st plåt

Tvättutrustning enl Rambeskrivning 
Hus 46.B arbetsbänk typ bänkskiva 
l=1200

45,0 st
spånskiva 30mm tjocka 

600mm djupa
spånskiva

vägghylla l=1200 45,0 m1 spånskiva 30mm tjock 
300mm djup

spånskiva

Kapphyllor enl Rambeskrivning Hus 
46.B fabrikat Essem typ Classic
l=800 mm 43,0 st

800mm st stål 2kg/m stål

Spegel 3,0 st 1000*900*4mm floatglas https://www.sundahus.se/md/Products/Det
ails/39257?slId=2179114, 
http://www.ballingslov.se/badrum/badrums
inredning/badrumsspegel/spegel-naturell

Tvålautomat S-Box 2,0 st plast 200g/st plast
Pappershållare M-Box Metall 2,0 st plåt 2,7kg/st plåt http://www.torebrings.se/butik/H%C3%85

LLARE+PAPPERS-
+TV%C3%85LBOXAR+ST%C3%84LL/Tork
+Dispenser+H2+RF+St%C3%A5l+Kedjevi
kt?artnr=460004

Toalettpappershållare, fast 
metallpinne, krom

1,0 st krom 0,5kg/st krom https://www.bauhaus.se/toalettp-hallare-
bond-krom.html#full-description

Reservpappershållare krom 1,0 st krom 0,24kg/st krom https://www.bauhaus.se/reservpappershall
are-krom-1.html#full-description



Sanitetspåshållare krom 2,0 st krom 0,76kg/st krom https://www.byggmax.se/badrum/badrums
inredning/papperskorgar/sanitetsp%C3%A
5sh%C3%A5llare-68476-habo-krom-
p723102

Toalettborsthållare 2,0 st rostfritt stål 1,52kg/st rostfritt stål https://www.bauhaus.se/toalettborsthallar
e-i-rostfritt-stal-edge.html#full-description

Papperskorg rostfri, väggmonterad 2,0 st rostfritt stål 0,58kg/st rostfritt stål https://www.byggmax.se/badrum/badrums
inredning/papperskorgar/papperskorg-366-
habo-p723092

Klädkrok 1021 krom 6,0 st krom 0,105kg/st krom https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/krok-
habo-1021-krom

Armstöd RWC med 
toalettpappershållare

1,0 par aluminium 4,6kg/par aluminium https://www.byggmax.se/badrum/badrums
inredning/armst%C3%B6d/armst%C3%B6
d-ido-seven-d-61112-vit-p6711114

Tvålkorg krom 2,0 st krom 0,68kg/st krom https://www.bauhaus.se/tvalhallare-allure-
1.html#full-description

Fastighetsbox enl Rambeskrivning 
Hus 46.B fabrikat Renz typ Basic
4 st med totalt 46 fack

1,0 x
plåt ca 8,3kg/fack 46 fack plåt http://dinbox.se/fastighetsboxar/svenskbo

xen/liggande/

Tidningsklämma enl 
Rambeskrivning Hus 46.B fabrikat 
Renz, typ Royal

40,0 st
aluminium 0,5kg/st aluminium http://dinbox.se/produkter/tidningshallare/alu/, 

http://pdfvisare.se/bxb/mailboxes/renz%20tillbehor/H
TML/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Tidningslåda enl Rambeskrivning 
Hus 46.B fabrikat Berglunds, typ 
Stil 200

5,0 st
plåt 3,5kg/st plåt https://www.byggmax.se/tr%C3%A4dg%C

3%A5rd/postl%C3%A5dor/postl%C3%A5d
a-stil-200-svart-p695006

Hyllplan 300x1200 mm melamin 10,0 st spånskiva belagt med melamin 
räkna som spånskiva 30mm 

tjocka

spånskiva

Väggskena 212 1920 mm vit 4,0 st stål ca 0,5kg/m stål
Konsol 612 270 mm vit rak 20,0 st stål 0,19kg/st stål https://www.k-

rauta.se/byggvaruhus/sparringkonsol-elfa-
270mm-vit

Klädkrok 1020 krom 2,0 st krom 0,105kg/st krom https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/krok-
habo-1021-krom



Städset BB 72/900 2,0 st 7,437kg/st stål stål https://www.byggmax.se/f%C3%B6rvaring
/garage-och-
verkstad/f%C3%B6rvaringssystem/st%C3
%A4dset-72-900-habo-vit-p7270179

Klädhylla b=600 2,0 m1 spånskiva 22mm spånskiva
Konsol inkl stånghållare för klk-
hylla

3,0 st plåt, uppskattat 0,2kg/st plåt

Klädstång under klädhylla 2,0 m1 plåt 25mm i diameter = 0,59kg/m plåt http://www.begroup.com/upload/Sweden/P
rislistor/St%C3%A5l/Prislista%20St%C3%
A5l,%20Specialst%C3%A5l,%20R%C3%B
6r%202007-10-03.pdf

Ändskydd för klädstång 6,0 st plast 10g/st plast
Klädskåp ? i gym / relax hus C1 enl 
planritning

1,0 st plåt 0,7mm, plåtdörr 0,8mm djup 
550mm, höjd 1740mm bredd 

300mm

plåt http://www.ajprodukter.se/skap/kladskap/s
mafacksskap-2-delat/3109750-
5994195.wf#AJ_VAR323951

Skyltar enl Rambeskrivning Hus 49 
rumsskyltar 11,0 st plåt ca 100g/st plåt

husnummerskyltar 8,0 st plåt ca 200g/st plåt
namnskyltar 45,0 st plåt ca 100g/st plåt

Kalkylpost/Material Mängd Delomräk
ning

Beskrivning av 
produkt/antaganden SUMMA/omräknatEnhet

Fyllning för vegetationsyta 49,0 Matjord, 1250kg/m3 61250 kg
http://www.nybrogrus.se/produkter-
priser/produktprislista/

Fyllning med grus el 
gruskrossmaterial för 
grundläggning av gångstråk

100,0 Gruskrossmaterial/berg, 1750 
kg/m3

175000 kg
http://www.snabbgrus.se/shop/maengd-
beraeknar.asp?groupid=33&productid=409

ACO drain rännor i garage 3,0 består av plast och metallskena 
överst. 3 m

Plast Polypropylen 1,5 kg
Rostfritt stål Rostfritt stål 1,5 kg
FORMAR FÖR 
BETONGGJUTNING

GENOVA - NETTOKALKYL



Förstärkning i bottenplatta, 
påningsplatta 3*3, h=1m, kan 
användas 4 ggr

864,0 Skivform/plywood och virke, 
489kg/m3

11,232 m3
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywo
od-och-osb/konstruktionsplywood-p30-p1005

Brandgasventilation in fasad KV 
FAG

5 st Form, armering, gjutning, ca 15 
m3 betong totalt, form av 
plywood 20 m2, ca 600 kg 
armering, 

15,0 Betong 15 m3
20,0 Skivform, plywood 19,3115 m3

600,0 Armering 600 kg
Bjälklag plan 2 t o m 6, form av 
valfri typ, ursparing badrum för 
nedsänkta golv, area ca 470 m2, 
kantform H ca 50

1,7 Regel 45*45, x*0,05

1,72125 m3
Konstruktion H t o m 3250 26,0 Skivform - Plywood m2
Form för VT betong, avstängare 
kant över 250, h750, längd 198 m1

150,0 Skivform

m2
Pelare invändiga 25 st 83,0 Skivform m2
Form nivåskillnader 360 ml 270,0 Skivform m2
Ursparingar, håltagningar samt i- 
och efterlagningar för 
fästanordningar mm ingående i el, 
vvs och maskininstallationer

200,0 Skivform och bräder, ca 200 m2

m2
Form för VT betong, avstängare 
kant 250

2,5 Skivform, x*0,25
m2

Form för VT betong, smyg 250 2,0 Skivform, x*0,25 m2
Form av valfri typ, smyg 250 33,3 Skivform, x*0,25 m2
Form av valfri typ, plan 1, smyg 250 37,5 Skivform, x*0,25

m2
Plan 2-6, Smyg 250 139,5 Skivform, x*0,25 m2
Bjälklag plan1, form av valfri typ, 
avstängare kant 250

63,0 Skivform, x*0,25
m2

Form trappa 7 steg, kantform 
sättsteg

10,0 Skivform, x*0,25
m2

Plan 2 boende, avstängare kant 
250

110,0 Skivform, x*0,25
m2

Plan 3 boende, avstängare kant 
250

82,8 Skivform, x*0,25
m2



Plan 4 boende, avstängare kant 
250

67,5 Skivform, x*0,25
m2

Plan 5 boende, avstängare kant 
250 67,5

Skivform, x*0,25
m2

Plan 6 boende, avstängare kant 
250

29,5 Skivform, x*0,25
m2

Takbjälklag plan 2 t o m 4, form av 
valfri typ, plan 3, avstängare kant 
250

25,3 Skivform, x*0,25

m2
Plan 4, avstängare kant 250, 
bjälklag horisontellt

21,3 Skivform, x*0,25
m2

Takbjälklag hiss och trapphus, 
avstängare kant 250

22,3 Skivform, x*0,25
m2

Uteplatser enl ritn A-40.1-010, form 
för VT betong, kantform höjd t o m 
250

10,8 Skivform, x*0,25

m2
Ursparing för gallerkonvektorer 12,0 Skivform, x*0,4 m2
ARMERING, 
INGJUTNINGSGODS, FOGBAND 
MM i HUS
Armering i plattor på pålar 63342,0 Spill är 15% 306239,3 kg http://stenastal.se/Produkter/Stal/armeringsstal/
Hissgropar av betong enl förslag, 
armering B500B, antaget ca 90 
kg/m3

1759,5

7858 kg/m3 kg
Platta på mark av betong enl 
förslag, armering B500B, antaget 
ca 60 kg/m3

65550,0

kg
Ramp av betong på upphöjd 
underlag, armering B500B, antaget 
ca 60 kg/m3

759,0

kg
Tillägg anslutning armering mot 
vägg

37,9
kg

Källarytterväggar av betong enl 
förslag armering, B500B, antaget 
ca 50 kg/m3, ökat till 85 kg/m3

13782,7

kg
Källarinnerväggar av betong enl 
förslag armering B500B antaget ca 
50 kg/m3

7302,5

kg



Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 1 - 6 armering B500B 
plan 1 antaget ca 50 kg/m3

14662,5

kg
plan 2 antaget ca 50 kg/m3 7100,0 kg
plan 3 antaget ca 50 kg/m3 5650,0 kg
plan 4 antaget ca 50 kg/m3 4650,0 kg
plan 5 antaget ca 50 kg/m3 3200,0 kg
plan 6 antaget ca 50 kg/m3 950,0 kg
Pelare av betong enl förslag 
armering B500B antaget ca 150 
kg/m3

1380,0

kg
Bjälklag plan 1 samt terrassbjälklag 
armering B500B antaget ca 40 
kg/m3  Ökat till 65 kg/m3

50801,2

kg
Bjälklag plan 2 tom 6 armering 
B500B plan 2 boende antaget ca 
40 kg/m3

17004,0

kg
plan 3 boende antaget ca 40 kg/m3 14560,0

kg
plan 4 boende antaget ca 40 kg/m3 11648,0

kg
plan 5 boende antaget ca 40 kg/m3 11648,0

kg
plan 6 boende antaget ca 40 kg/m3 5772,0

kg
Takjälklag plan 3 tom 4 armering 
B500B, plan 3 antaget ca 40 kg/m3

1820,0

kg
plan 4 antaget ca 40 kg/m3 1768,0 kg
takbjälklag hiss och trapphus 
antaget ca 40 kg/m3

728,0
kg

Uteplatser enl ritn A-40.1-010 
armering B500B antaget ca 40 
kg/m3

364,0

kg
Hissgropar av betong enl förslag 
fogband typ Volklay Waterstop

40,0 Bentonit och betylgummi, 25*20 
mm, vikt 25 m väger 30 kg =1,2 
kg/m 285,6 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/37116?slI
d=2186684

Bentonit 214,2 kg http://www.bentonit.se



Butylgummi 71,4 kg
Källarytterväggar av betong enl 
förslag fogband typ Volklay 
Waterstop

198,0

Plast, 25-30 cm brett

https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-
infra/download-
center/current/infrastructure_solutions/teknisk-handbok-
inf/arkiv/arkiv_54-markavloppssytem.pdf?version=4

BETONGGJUTNINGAR I HUS
BETONG 1000 betong gjutning 
plattor på pålar

680,4
4394,012886 m3

BETONG Bjälklag plan 1 samt 
terrassbjälklag boende betong C 
25/30

340,2

m3
BETONG Bjälklag plan 2 boende 
betong C 25/30

327,0
m3

BETONG Bjälklag plan 3 boende 
betong C 25/30

294,0
m3

BETONG Bjälklag plan 4 boende 
betong C 25/30

235,2
m3

BETONG Bjälklag plan 5 boende 
betong C 25/30

235,2
m3

BETONG Bjälklag plan 6 boende 
betong C 25/30

116,6
m3

BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 1 betong C 
25/30

267,8

m3
BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 2 betong C 
25/30

142,0

m3
BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 3 betong C 
25/30

113,0

m3
BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 4 betong C 
25/30

93,0

m3
BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 5 betong C 
25/30

64,0

m3
BETONG Bärande väggar av 
betong enl förslag plan 6 betong C 
25/30

19,0

m3



BETONG Hissgropar av betong enl 
förslag platta betong C 25/30 std 
vattentät

5,3

m3
BETONG Källarinnerväggar av 
betong enl förslag betong C 25/30

133,3
m3

BETONG Källarytterväggar av 
betong enl förslag betong C 25/30 
vattentät

148,1

m3
BETONG Pelare av betong enl 
förslag betong C 25/30

8,4
m3

BETONG platta betong C25/30 
vattentät

621,6
m3

BETONG Platta på mark av betong 
enl förslag kantbalkar betong 
C25/30 vattentät

77,7

m3
BETONG Pågjutningar på 
bjälklagsterrasser betong VT 
C25/30, tj ca 50, stålglättat

86,1

4,305 m3
BETONG Ramp av betong på 
upphöjt underlag betong C25/30 
vattentät

11,6

m3
BETONG takbjälklag hiss och 
trapphus betong C 25/30, (tj ca 
150)

14,0

m3
BETONG Takbjälklag plan 3 betong 
C 25/30, (tj ca 150)

36,8
m3

BETONG Takbjälklag plan 4 betong 
C 25/30, (tj ca 150)

35,7
m3

BETONG terrassbjälklag VT 
utförande betong C 25/30 VT

304,8
m3

BETONG Uteplatser enl ritn A-40.1-
010 betong C 25/30 std vattentät

12,6

m3
BETONG väggar betong C 25/30 
vattentät

12,6
m3

efterbehandling pelaryta 83,0 0,271908272 m3
efterbehandling synlig yta 570,0 1,867321867 m3
efterbehandling synlig yta 1221,0 4 m3
efterbehandling synlig yta 1920,0 6,28992629 m3



efterbehandling synlig yta 1010,0 3,308763309 m3
efterbehandling synlig yta 841,0 2,755118755 m3
efterbehandling synlig yta 780,0 2,555282555 m3
efterbehandling synlig yta 540,0 1,769041769 m3
efterbehandling synlig yta 180,0 0,58968059 m3
efterbehandling synlig yta 1142,0 3,741195741 m3
efterbehandling synlig yta 1051,0 3,443079443 m3
efterbehandling synlig yta 856,0 2,804258804 m3
efterbehandling synlig yta 856,0 2,804258804 m3
efterbehandling synlig yta 441,0 1,444717445 m3
efterbehandling synlig yta 230,0 0,753480753 m3
efterbehandling synlig yta 220,0 0,720720721 m3
efterbehandling synlig yta 90,0 0,294840295 m3
efterbehandling ytbehandling 
uteplats komplett

120,0
0,393120393 m3

tillägg hålkälar 117,0 0,00117 m3
MURVERK AV KALKSANDSTEN I 
HUS
Fasadbeklädnad enl 
kulörbeskrivning stenfasad 
gårdshus typ Nordskiffer ( Sätts 
med krok, ev brandimpregnerat 
virke 28x70 cc 240 mm) dim 
300x600     väggarea Ställning

1056,0

Skiffer, antaget 10 mm tjock, 
2730kg/m3 28828,8 kg

http://www.sten.se/wp-
content/kartotek/pdf/SB_Offerdskiffer_klovyta.pdf

MURVERK AV AUTOKLAVERAD 
LÄTTBETONG I HUS
Innerväggar av lättbetongblock enl 
BB sid 19, ritn A-40.1-090 
källarväggar, typ antaget leca tj 
120, brutto 305 m2

286,0

Densitet 650 kg/m3 22308 kg
http://www.weber.se/uploads/media/leca_murverk_proj
anv.pdf

tillägg balkar över öppningar L= 
öppningsbredd ca (Armerade 
lättbetongbalkar, höjd 250, tjocklek 
120, längden + 60 cm på alla)
L 900 2st 337,35 kg
L 1000 8st
L 1300 4st



L 1400 1st
KONSTRUKTIONER AV 
BETONGELEMENT I HUS
Prefab leverans SCF 1x Betong och cellplast, totalt ca 

200 mm betong och 180 mm 
cellplast, fasadarea 3600 m2

720,0 Betong 919,3773 m3

20 kg/m3

648,0 Cellplast (polystyren)

648 m3
https://www.byggmax.se/isolering/cellplas
t/isolerskiva-s100-eps-p61011001

Balkongplattor enl BB sida 11 
komplett med ingjutningsgods, 
montering m m, undersida gjuten 
mot slät form, ovansida brädriven 
yta droppkant 150 från kant Bredd * längd * 150 * antal
B         L        area/st 1300x4940     
6,4 m2/st 1,0

1st
m3

2000x11000 59,4 18st m3
2000x4820 2,9 2st m3
2000x8000 4,8 2st m3
2000x2240 2,7 4st m3
2200x2600 15,4 18st m3
2200x3800 30,1 24st m3
2200x4200 6,9 5st m3
2200x5000 1,7 1st m3
2200x5500 5,4 3st m3
2200x3100 3,1 3st m3
Trappor av betongelement inomhus 
enl ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, A-
40.2-001 RB, prefabtrappa av 
betong ytbelaggd med terazzo 
samt stegmarkeringar, typ U-
formad, Ca 3 m3 i varje trapp, 

plan 2-5 B 900, H 2850 30,0 10st m3
plan 4-6 B 900, H 3290 12,0 4st m3
plan 0-1 B 900, H 3500 12,0 4st m3
plan 1-2 B 900, H 3750 12,0 4st m3



KONSTRUKTIONER AV ELEMENT 
AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT 
MATERIAL I HUS
Yttertak långhus enl förslag, 
limträstomme (enl Moelven) 
LT90x405      186 st

1333,5m

90*405*1333,5, 485kg/m3 48,606075 m3

http://www.beijerbygg.se/store/privat/tr%C3%A4produk
ter/limtr%C3%A4/limtr%C3%A4balk-90x270-l6000-raw-
l40-9440090270060

KONSTRUKTIONER AV 
LÄNGDFORMVAROR AV METALL 
I HUS
Påkörningsskydd i garage enl RB 
antagen utformning VKR 220x120

20m 32 kg per meter
640 kg

vägräckesbalk 20m 5 kg per meter ca, 
varfmförzinkad plåt 100 kg

Plåt 0,9 93% av vikt 93 kg
Zinktäckning 0,1 350 g/m2, 7% av vikt 20 m2
KONSTRUKTIONER AV 
LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I 
HUS
sylltätning 195 S-list 304,7m 0,1 Plast, polyeten, 900 kg/m3 387,2583 kg
sylltätning 195 S-list 798,6m 0,3 plast m3
brandgaslucka komplett med 
styrdon dim 1000x600

4st 240,00
stål, vikt enl Ventisol 60 kg 662,135 kg

infästning regelstomme expander 
M12

363st 41,7
stål, antagen vikt 115 g kg

tillägg vinkelbeslag mot 
betongväggar

1538,3st 246,1
stål, antagen vikt 160 g kg

vinkelbeslag BMF 90 363st 58,1 stål, antagen vikt 160 g kg
M10 expanderbult c 600 346,5st 24,3 Stål, antagen vikt 70 g kg
M10 expanderbult c 600 741,4st 51,9 Stål, antagen vikt 70 g kg
syll övriga plan 45x195 syll 798,6m 7,0 trä 175,1401595 m3
45x195 övrigt 8277,5m 72,6 trä m3
45x195 hammarband 1086,8m 9,5 trä m3
Yttertak långhus enl förslag 45x70 
reglar, c600

1919,5m 6,0
trä m3

Yttertak låghus enl förslag 
regelstomme uppstolpat tak 45x95 
stolpar     330 st

236,5m 1,0

trä m3
45x145 högben 440m 2,9 trä m3



Yttertak låghus enl förslag 
inbrädning 22 råspont

528m2 12,5
trä m3

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag 34x70 spikläkt

2006 m 4,8
trä m3

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 45x45 liggande 
regelstomme

6516,4m 13,2

trä 45*45 m3
Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag regelstomme 45x195 syll

304,7m 2,7
trä, 45*195 *längd m3

Yttertak långhus enl förslag diverse 
kompletteringar eventuell 
förstärkning takfot

192,5m 0,8

trä, 45*95 m3
Yttertak långhus enl förslag 
inbrädning 22 råspont

1380,5m2 32,8 trä, 9 m per kvadrat, 120 mm 
bred m3

Fasadbeklädnad enl 
kulörbeskrivning träpanel mot 
indragna gavelfasader och 
loftbalkonger väggarea

242m2 0,8

trä, angaget 22*45, 3,33 m per 
m2 m3

Sargar av trä till brandluckor H 300, 
dim (lucka) 1000x600

4st 0,2 trä, antagen 45 mm bred, 300 
mm hög, längd enligt lucka m3

15 putsläkt 2101m 1,4 trä, antaget 15*45 m3
Yttertak långhus enl förslag 28x70 
glespanel s 300

3500 m 6,9
trä, bredd*höjd*antal meterl m3

trä, ca (1/3) = 3,3 löpmeter trä per kvadratmeter area, 
så gångra 

TERMISK ISOLERING AV 
GRUNDKONSTRUKTION
Platta på mark av betong enl 
förslag isolering under platta och 
kantbalk 150 cellplast

2601,5

390,2 EPS (extr. polystyren) 7804,5 kg
Platta på mark av betong enl 
förslag isolering under platta och 
kantbalk 150 cellplast

59,4 8,9

XPS (polystyren) 178,2 kg
TERMISK ISOLERING AV 
YTTERVÄGG
Källarytterväggar av betong enl 
förslag 100 isolering typ Isodrän 
110

792,0 79,2
Cellplast, 100 mm tjock 
(polystyren) 1584 kg

Uteplatser enl ritn A-40.1-010 200 132,0 19,8 EPS, antagen tjocklek 150 mm 
(polystyren) 792 kg

plastfolie mot garagebjälklag 132,0 19,8 EPS, antagen tjocklek 150 mm 
(polystyren) m3



Källarinnerväggar av betong enl 
förslag 20 dilfogskiva i dubbelvägg

66,0 1,3
Mineralull 20 mm, 140kg/m3 1081,312 m3

http://www.isover.se/products/isover-brandlastskiva-
140

Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 1, 20 dilfogskiva i 
dubbelvägg

222,2 4,4

Mineralull 20 mm m3
Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 2, 20 dilfogskiva i 
dubbelvägg

176,0 3,5

Mineralull 20 mm m3
Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 3, 20 dilfogskiva i 
dubbelvägg

114,4 2,3

Mineralull 20 mm m3
Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 4, 20 dilfogskiva i 
dubbelvägg

66,0 1,3

Mineralull 20 mm m3
Bärande väggar av betong enl 
förslag plan 5, 20 dilfogskiva i 
dubbelvägg

33,0 0,7

Mineralull 20 mm m3
Takfönster komplett utförande 
diktning mineralull

37,0 1,1 Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Fönster och fönsterdörrar enl ritn A-
40.2-001 tom A-40.3-002, diktning 
mineralull

2125,0 63,8
Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Partier enl ritn A-40.2-001 tom A-
40.3-002, diktning mineralull

224,0 6,7 Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
diktning mineralull

55,0 1,7
Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
diktning mineralull

215,0 6,5
Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Branddörrar källarplan komplett enl 
ritn A-40.1-090, brandskiss, 
diktning mineralull

150,0 4,5
Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Innerväggspartier av metall 
källarplan enl ritn A-40.1-090, 
brandskiss diktning med mineralull

50,0 1,5
Mineralull, 100mm bredd, 
antaget djup 300mm. m3

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 195 Isover UNI 
33 skiva

2326,5 453,7

Mineralull, 195 mm tjock m3



mot betongvägg 195 Isover UNI33 
skalmursskiva

891,0 173,7
Mineralull, 195 mm tjock m3

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 45 Isover UNI 
33 skiva

2326,5 104,7

Mineralull, 45 mm tjock m3
Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 80 Isover 
fasadskiva 21

2667,5 213,4 Mineralull, tjocklek 80 mm

m3
Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot betongvägg 50 Isover 
fasadskiva 31

731,5 36,6 Mineralullull, tjocklek 50 mm

m3
TERMISK ISOLERING AV 
BJÄLKLAG
Vindavvisare i takfot för lösullen 192,5 231,0 Plastbelagd wellpapp, ca 1,2 

breda 231 m2
Wellpapp Antaget 3 mm tj, 600 kg/m3 415,8 kg
Plast Antaget 0,2 mm tj, 900 kg/m3 41,58 kg
Yttertak långhus enl förslag 400 
lösull

1255,0 502,0
Minerallösull 0,4m tjock 502 m3

TERMISK ISOLERING AV 
YTTERTAK ELLER 
YTTERBJÄLKLAG
Yttertak långhus enl förslag 70 
Isover UNI-skiva

1149,5 80,5
Mineralullull, 70 mm tjock 80,465 m3

Terrassuppbyggnad kompl enl 
förslag 2x100 isolering typ Ecoprim 
955

759,0 151,8

XPS, 200 mm tjockt (polystyren), 3036 kg
SKIKT AV BYGGPAPP, 
TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
PLASTFILM E D I HUS
Skärmtak komplett enl förslag papp 
inkl uppdrag mot fasad + råspont + 
träregelstomme + vfz konsoler 
infästa i vägg balkongtak långhus

25% varmzinkad konsol, 5% 
papp, 70% trä 

Papp

157,0

Bitumenbaserat tätskikt, antaget 
5,5 kg/m2, 1050 kg/m3

1020,7978 kg

http://www.icopal.se/Produktsortiment/laglutande/tatski
ktsmattor/~/media/IcopalSE/relaterade_dokument/laglu
tande_tak/tatskiktsmattor/system_top_base/produktinfo
rmation/Icopal_pb_blockbitumen_dec13_low.pdf



Råspont
3,5

Trä, Antaget 22 mm tjock, täcker 
hela takytan 3,4539912 m3

Träregelstomme 1,0 Trä, Antaget 45*170 CC1200 1,002874195 m3
Varmförzinkade konsoler

5495,0
Stål, Antaget 35 kg/kvm 
skärmtak 7747,782 kg

0,9 Stål 7205,43726 kg
0,1 Zinktäckning 1549,5564 m2

Pelare och balk (VKR 100*100) för 
skärmtak större än 3 m lång. 

2252,8

Stål, antagen pelarhöjd 1 m 
(balkongtak), cc 1,5-2 m och 
balklängd enligt dim, vikt 18,2 
kg/m kg

dim 2600x2200 (LxB) 5st 1001,0 kg
dim 3800x2200 (LxB) 7st 2048,2
balkongtak låghus dim 2200x850 
(LxB)

2st 130,9

dim 8000x400 (LxB) 1st 112,0
dim 3000x2090 1st 219,5
dim 4180x2090 1st 305,8
dim 4260x2090 1st 311,6
dim 5400x2090 1st 395,0
dim 3000x1600 1st 168,0
dim 4460x1600 1st 249,8
dim 4880x1600 1st 273,3
dim 5000x1600 1st 280,0
tillägg uppvikt 86 m1 28,6 Antaget 30 cm uppvik m2 3,006993007
UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV 
BYGGPAPP E D I HUS
Yttertak långhus enl förslag 
underlagspapp UT typ 112 takarea

1380,5
Underlagspapp, antaget 5,5 
kg/m2 10563,3 kg

http://www.icopal.se/~/media/IcopalSE/Nyheter/ICOPA
L%20produktkatalog%20utan%20priser%202015.pdf

Yttertak låghus enl förslag 
underlagspapp UT typ 112 takarea

528,0
Underlagspapp m2

uppvikt 12,1 Underlagspapp m2
SKILJESKIKT AV PLASTFILM, 
BYGGPAPP, FILT M M I HUS



Terrassuppbyggnad kompl enl 
förslag glid- och skyddskikt under 
skydds- betong 1 lag 0,20 plastfolie

143,0

Plastfolie, 0,2 mm, ca 900 kg/m3 39,51 kg
http://www.debok.net/industrin/2015/06/Vad-ar-
Polyeten-Densitet.html

uppvikt     255 m1 255,0 76,5 Plastfolie, uppvik antaget 30 cm m2
VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, 
DUK, FOLIE E D I HUS
Terrassuppbyggnad kompl enl 
förslag tätskiktsmatta TT typ 1421 
horisontal

690,0

Papp, antaget 5,5 kg/m2 4439,05 kg
http://www.icopal.se/~/media/IcopalSE/Nyheter/ICOPA
L%20produktkatalog%20utan%20priser%202015.pdf

Pågjutningar på bjälklagsterrasser 
tätskiktsmatta TT typ 1421 golv

82,0
Papp m2

uppvikt 117,0 35,1 30 cm uppvik, m2
Yttertak låghus enl förslag 
taktäckning med tätskiktsmatta typ 
TY 1511 takarea

480,0

Icopal Mono, 5,5 kg per m2 2700,5 kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/109310?s
lId=2186710

uppvikt 11,0 m2
Bitumenbaserat tätskikt

2700,5 kg
http://www.icopal.se/~/media/IcopalSE/Nyheter/ICOPA
L%20produktkatalog%20utan%20priser%202015.pdf

Pågjutningar på bjälklagsterrasser 
brunnar typ Icopal eller likvärdig

8,0 90% koppar, 5% bly, 5% tenn 
(byggvarudeklaration Icopal 
terassbrunn), antaget 2 kg st 16 kg

0,9 Koppar 14,4 kg
0,1 Bly 0,8 kg
0,1 Tenn 0,8 kg http://periodiskasystemet.nu/tenn.html

FUKTSKYDDSSKIKT AV 
BYGGPAPP, DUK, PLASTFILM M 
M I HUS
Källarytterväggar av betong enl 
förslag 0,2 PE-folie

792,0 0,2 mm Polyeten-folie, ca 900 
kg/m3 809,82 kg

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 0,20 plastfolie

2326,5 0,20 plastfolie
m2

Yttertak långhus enl förslag Isover 
Vario KM  Duplex UN komplett inkl 
tätningstillbehör

1380,5

0,2 plastfolie m2
Yttertak låghus enl förslag 0,20 
armerad plastfolie

528,0 0,2 armerad plastfolie 
(polypropylen), 910 kg/m3 96,096 kg

http://www.nordbergstekniska.se/Product_Details.aspx
?ID=29



DRÄNERANDE SKIKT AV DUK, 
MATTA, SKIVOR E D
Yttertak låghus enl förslag 
sedumtak typ Veg Tech dränskikt 
takarea

528,0
Xenodrän, polyamid, slingnät, 
uppskattad vikt 2,4 kg/m2 1267,2 m2

Yttertak låghus enl förslag 
sedumtak typ Veg Tech dränskikt 
takarea UE-post

480,0 Filt av återvunna textilfibrer, 60 
% konstfibrer och 40 % 
naturfibrer), 1,2 kg per m2 576 kg

576 Konstfibrer 345,6 kg
http://www.swerea.se/sites/default/files/publications/13
004_tekniska_textilier_asb.pdf

Naturfibrer 230,4 kg
VEGETATIONSSKIKT
Yttertak låghus enl förslag 
sedumtak typ Veg Tech 
vegetationsskikt takarea

480,0

Vegetationsskikt: mossor och 
sedum, 30 mm tjockt, 100kg/m3 14,4 m3

http://www.vegtech.se/upload/files/PDF/VegTech_Proje
kteringsunderlag_Sedumtak.pdf, 
http://www.vegtech.se/upload/files/PDF/VegTech_Proje
kteringsunderlag_Sedumtak.pdf

TAKTÄCKNINGAR, 
VÄGGBEKLÄDNADER, 
KOMPLETTERINGAR M M AV 
PLAN METALLISERAD STÅLPLÅT 
FÖR HUS
Stål, summa Antaget 8 kg per m2 (1 mm 

tjock) 16643,90925 kg
Helbeslagning av skorstenar enl 
förslag area      4 st

5,0 5,0
Rostfritt stål m2

Dubbelfalsad bandtäckning tak 
långhus enl beskrivning

1255,0 1255,0
Rostfritt stål m2

skärmtak 160,0 160,0 Rostfritt stål m2
Stuprör långhus diam 125 240,0 94,2 Rostfritt stål, (3,14*0,125)*antal 

meter m2
Stuprör RF sedumtak enl lev diam 
125

92,0 36,1 Rostfritt stål, (3,14*0,125)*antal 
meter m2

Stosar till rör o d helbeslagn diam 
110, vvs avluftning

18,0 9,0
Rostfritt stål, 0,5 m2 per styck m2

skärmtak diam 100 274,0 27,4 Rostfritt stål, 100 mm bred m2
tillägg anslutning till dagvattenledn 16,0 208,0 Rostfritt stål, 13 kg styck kg
tillägg anslutning till dagvattenledn 24,0 312,0 Rostfritt stål, 13 kg styck kg
tillägg anslutning till dagvattenledn 11,0 143,0 Rostfritt stål, 13 kg styck kg
Fönsterbleck 150/3 320,0 48,0 Rostfritt stål, 150 mm bred m2



Inklädnad kring fönster vid 
skifferväggar

150,0 22,5
Rostfritt stål, 150 mm bred m2

Tröskelbeslag 175/2 143,0 25,0 Rostfritt stål, 175 mm bred m2
diam 200, skorstenspipa, L 1000 4,0 8,0 Rostfritt stål, 2 m2 per styck m2
Fotplåtar i anslutning till 
hängrännor 200/2  långhus

175,0 35,0
Rostfritt stål, 200 mm bred m2

200/2  skärmtak 86,0 17,2 Rostfritt stål, 200 mm bred m2
Droppbleck 200/2 28,0 5,6 Rostfritt stål, 200 mm bred m2
Ståndskivor tak låghus 34,0 10,2 Rostfritt stål, 300 mm bred m2
Ståndskivor tak låghus 34,0 10,2 Rostfritt stål, 300 mm bred m2
Hängskivor tak långhus enl 
beskrivning 300/2

62,0 18,6
Rostfritt stål, 300 mm bred m2

Hängskivor RF sedumtak enl lev 
300/2

57,0 17,1
Rostfritt stål, 300 mm bred m2

Fotrännor ovan terrasser 400/2 92,0 36,8 Rostfritt stål, 400 mm bred m2
Fotrännor ovan terrasser 400/2 92,0 36,8 Rostfritt stål, 400 mm bred m2
400/2, skärmtak 56,0 22,4 Rostfritt stål, 400 mm bred m2
400/2, skärmtak 56,0 22,4 Rostfritt stål, 400 mm bred m2
kantavslutsplåt enl leverentör 57,0 2,9 Rostfritt stål, 50 mm bred m2
Fotplåtar RF sedumtak enl 
leverentör fotplåt 70

57,0 4,0
Rostfritt stål, 70 mm bred m2

Hängrännor diam 100 skärmtak 86,0 13,5 Rostfritt, (3,14*0,100)/2 m2
Hängrännor diam 150 långhus 175,0 41,2 Rostfritt, (3,14*0,150)/2 m2
Hängrännor RF sedumtak enl lev 
diam 150 långhus

57,0 13,4
Rostfritt, (3,14*0,150)/2 m2

SKIKT AV GIPSSKIVOR
Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg Isover Vempro, 
vindskydd

2667,5
Polypropen, 0,2 mm tjock, 910 
kg/m3 485,485 kg

mot betongvägg Glasroc H Storm 
vindskydd

731,5 52,8 Gips (92%), 5 % 
paraffinvaxpartiklar, 3% E-
glasfibrer, 7,6 kg/m2, 9,5 mm tj kg http://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/155180
Gips 48,589156 kg
Paraffin

2,640715 kg
http://www.holmberg.se/upload/product/files/sdb-n-
paraffin-c10-c13-swe-2014-02-19---334.pdf

E-glasfibrer 1,584429 kg



Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 13 gips

2326,5 30,2

Gips, 13 mm tjock, 720 kg/m3 27582,984 kg

http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/Gips
skivor/special-gipsskivor/gipsskiva-13x900x2700-solid-
002165988

Innervägg mot vindsutrymme, 
förslag 195 regelstomme + 195 
mineralull + 0,2 plastfolie + 12 OSB 
+ 13 gips vägg

220,0 45*194 regelstomme, 3,2 m 
regel per m2, mineralull och 
plastfolie är 220 m2, OSB och 
gips440 m2 m2

Regelstomme 8,1 Trä, 3,2 m regel per m2 m3
Mineralull 42,9 Mineralull, 195 mm tjock m3
Plastfolie 39,6 Plastfolie, 0,2 mm, 900 kg/m3 kg
OSB 5,3 Strimlespån, 12 mm tjock, 

2*antal m2, 660kg/m3 m3 http://np.netpublicator.com/np/n28603306/OSB.pdf
Gips 5,7 Gips, 13 mm tjock, 2* antal m2 5216,64 kg

Stål 7247,592752 kg
Gips 146118,0864 kg
Plywood 42,22 m3

Cement, 1300kg/m3 27,46625 m3
http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/54
005-1.pdf

Tätskikt, polypropylen och 
polyeten i oklar mängd, räknas 
som polypropylen tj 0,2 mm 399,9086 kg

Innerväggar av gipsskivor m m 
enligt ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60 
typ std.vägg, E MR450 70/70 
AK/KA, 
H t o m 3,25 m1 längd, 630 m, 
netto 1442 m2

1870,0 Stålreglar CC450, 70*70 vikt 0,6 
kg/m, 2,22 m/m2vägg, 4 
gipsskivor, ej antaget 
hålrumsisolering m2

H 3,25-4,25 m1 längd 110m, netto 
356 m2

451,0
m2

H 4,25-5,25 m1, längd 90 m, netto 
352 m2

418,0
m2

E MR450 70/70 AK/KQ, typ våtrum 440,0
m

H t o m 3,25 m1 längd 440m, netto 
1100 m2

1358,5
m2

H 3,25-4,25 m1 längd 105m, netto 
357 m2

429,0
m2



H 4,25-5,25 m1 längd 5m, 
netto/brutto

40,2
m2

E MR450 70/70 AK/KA, typ 
schaktvägg

116,0
m

H t o m 3,25 m1 längd 116m, 
netto/brutto

361,9
m2

H 3,25-4,25 m1, längd 32 m, 
netto/brutto

132,0
m2

H 4,25-5,25 m1, längd 1m, 
netto/brutto

5,5
m2

E MR450 70/70 AK/KA typ 
schaktvägg våtrum Bara en sida beklädnad
H t o m 3,25 m1 längd 95m, 
netto/brutto

297,0
m2

H 3,25-4,25 m1 längd 18 m, 
netto/brutto

72,6
m2

installationsvägg wc badrum, H räknat 1,2 m1, längd 135 m, netto/brutto181,5 m2
45x70 reglar runt öppning 715,0 2,3 Trä 4,452525 m3
45x70 reglar runt öppning 148,5 0,5 Trä m3
45x70 reglar runt öppning 77,0 0,2 Trä m3
45x70 reglar runt öppning 374,0 1,2 Trä m3
45x70 reglar runt öppning 99,0 0,3 Trä m3
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 1150 Typ akrylfogmassa, antaget 4 

mm rund, 1600 kg/m3 61,0222957 kg
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 320 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 14 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 482 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 167,0 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 5 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 585 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 177 m
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 135 m
Yttertak långhus enl förslag 13 gips 1149,5 14,9

Gips, 13 mm tjock 17084,496 kg
Undertak av gipsskivor vind, förslag 
12 OSB + 13 gips + erf 
stålregelstomme takyta

231,0 c400, gyproc nedpendlat 
standardundertak med 
stålprofiler m2

OSB 231,0 Strimlespån, 12 mm tjock 2,772 m2



Gipsskivor 231,0 Gips, 13 mm tjock m2
Stålregelstomme 623,7

vikt 54 kg/100 m, längd 2*2,5 
m/m2 (sekundär och primärbalk) 
((kvm*antal m/kvm*2 för båda 
balkar/100)*54kg/100m) 787,05 kg

http://gyproc.se/produkter/profiler/undertaksprofiler/pri
mär-takprofil-i-stål

Undertak av gipsskivor m m enl RB 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, typ 
U1 13 gips + erfoderlig 
stålgegelstomme

27,5

m2
Gipsskivor 27,5 Gips, 13 mm tjock m2
Stålregelstomme 74,3

vikt 54 kg/100 m, längd 2*2,5 
m/m2 (sekundär och primärbalk) 
((kvm*antal m/kvm*2 för båda 
balkar/100)*54kg/100m) kg

Inklädnader av gipsskivor m m enl 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, 13 
gips + erf stålregelstomme

33,0

m2
Gipsskivor 33,0 m2
Stålregelstomme 89,1

vikt 54 kg/100 m, längd 2*2,5 
m/m2 (sekundär och primärbalk) 
((kvm*antal m/kvm*2 för båda 
balkar/100)*54kg/100m) kg

SKIKT AV STRIMLESPÅNSKIVOR 
(OSB)
Yttertak långhus enl förslag 12 
OSB

1149,5
Strimlespån, 12 mm tjock 41,712 m3

Utfackningsväggar övrigt enl 
förslag mot trävägg 12 OSB

2326,5
Strimlespån, 12 mm tjock m2

SKIKT AV GLASSKIVOR
Stänkskydd av glas enl RB sid 19 
typ glasskiva tj 6mm, klarglas med 
lackad baksida stänkskydd 
tvättstuga lgh H 400

3,0 0,01

höjd 400, tjocklek 6 mm, 2500 
kg/m3 1038 kg

stänkskydd kök H 400 170,0 0,41 höjd 400, tjocklek 6 mm m3
PUTS FÖR HUS



Fasadbeklädnad enl 
kulörbeskrivning huvudbyggnad 
putsas typ Ventisol EF grå 
sockelputs     väggarea

445,0 Fasadputs/slätputs, 60-80% 
kalciumkarbonat, 1-5% 
silikonharts, 5-10% akrylester. 
Uppskattad tjocklek 5 mm, 1850 
kg/m3 23532 kg

http://www.universalfarg.se/produkter/fasadputser/fasa
dputs_sd.pdf

vit fasadputs 1465,0 Fasadputs/slätputs, 50-80% 
kalciumkarbonat, 5-15% dolomit, 
5-15% vitcement, 1-10% 
kalciumhydroxid m2

http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/02
473943fd8047ada916c33732874517.pdf

tillägg avslut gavelbalkonger B ca 
400     153 m1

62,0 Fasadputs/slätputs, 50-80% 
kalciumkarbonat, 5-15% dolomit, 
5-15% vitcement, 1-10% 
kalciumhydroxid m2 http://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/103481

Armerad puts på vägg inomhus enl 
BB sid 19, ritn A-40.1-090 
källarväggar, armerad slätputs vägg 
netto

572,0

Gipsputs, 100% kalciumsulfat m2 http://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/118117
Armering

Glasfibernät, 100 g/m2 57,2 kg
http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/2f9
192bd2840490ab742ac0c90f33afe.pdf

BYGGPLATSMÅLNING AV HUS
BELÄGGNINGAR OCH 
BEKLÄDNADER AV KERAMISKA 
FOGPLATTOR
Skyddstäckning golv 4770,0 "Mjölkpapp", cellulosa och 

polyeten, oklar procentsat, 
antaget 5 mm tj papp, 0,2 mm 
tjock plastfolie. m2

Wellpapp Wellpapp, , ca 3 mm tj, 600 
kg/m3 8586 kg http://orwak.se/ditt-material/kartong/

Plastfolie Polyeten, 0,2 mm tj, 900 kg/m3 858,6 kg

tillägg kantlister typ aluminium 
ytterhörn

118,0 aluminium, 10*10 cm, antaget 1 
mm tj, 2717 kg/m3 3,20606 kg

Klinkerplattor trapphus, allmänna 
utr. typ Marte dim 150x150 golv

300,0 Klinker ca 9 mm tjock, 2300 
kg/m3 67357,8 kg http://www.evers.dk/dokument/sortiment/KOG.pdf

dim 300x600 golv 50,0 Klinker ca 9 mm tjock m2
sockel dim 100x600 386,0 38,6 Klinker ca 9 mm tjock m2
lägenheter hall typ Marte (HG kan 
välja Cocosmatta) dim 150x150

230,0
Klinker ca 9 mm tjock m2



Klinkerplattor typ Marte dim 50x50 
mosaik i duschutrymmen utförande 
VT golv

105,0

Klinker ca 9 mm tjock m2
dim 150x150 utförande VT golv 70,0 Klinker ca 9 mm tjock m2
dim 300x300 utförande VT golv 295,0 Klinker ca 9 mm tjock m2
Kakel fabrikat/typ framgår ej 
stänkskydd av kakel enl RB B 900, 
H 1500

2,0 2,7

Klinker ca 9 mm tjock m2
Kakel fabrikat/typ framgår ej 
stänkskydd av kakel enl RB B 
1800, H 1500

1,0 2,7

Klinker ca 9 mm tjock m2
Kakel wc/d fabrikat Centro typ B&W 
Bianco matt format 300x300 
utförande VT vägg          

1485,0

Klinker ca 9 mm tjock m2
typ Marte dim 50x50 mosaik i 
duschutrymmen vägg

675,0
Klinker ca 9 mm tjock m2

Tillägg våtrum 105,0 Membranisolering: styren 
butadien copolymer, ca 2 mm, 
1,25 kg/m2 och mm 4887,5 kg

https://www.xlbygg.se/norrbytra/api/artikel/dokument/5
5c86c91c9d55936699789/Produktdatablad

Tillägg våtrum 70,0 Membranisolering bakom, ca 1 
mm. m2

http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/07
2a8cbc6ed74b10ac1cd0ec4350da41.pdf

Tillägg våtrum 295,0 Membranisolering bakom, ca 1 
mm. m2

Tillägg våtrum 1485,0 Membranisolering bakom, ca 1 
mm. 

tillägg stegljudsdämpning 302,5 Plastfolie 99,99 kg
tillägg stegljudsdämpning 253,0 Plastfolie m2
fönstersmygar 8,0 Våtrumsgips som kaklas, antas1 

kg gips per smyg 16 kg
fönstersmygar 8,0
BELÄGGNINGAR AV TRÄ
Parkett fabrikat Kährs typ Hamshire 
1-stav ek golv

4071,6 8,1 Parkett + lack, granfanér 9 %, 
karbamidlim tvåkomponent 3 %, 
lamellträ 57 %, trä 30%, 22 
kg/2,72 m2 32932,05882 m2

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11537?slI
d=2147162

18771,3 Laminat, ca 1400 kg/m3 13,40805252 m3 https://media1.bauhaus.se/media/pdf/4400694A.pdf
25,7

furu, 430 kg/m3 m3
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-
egenskaper/densitet1/definitioner/



988,0
Ureaformaldehydlim, 1300 kg/m3 kg http://syntemanorr.se/?wpfb_dl=807

tillägg stegljudsdämpning 3590,0 Plastfolie, 0,2 mm tj, 900 kg/m3 646,2 kg
BELÄGGNINGAR AV MATTA 
ELLER PLATTOR AV PLAST OCH 
TÄTSKIKT AV PLASTMATTA

Plastmatta utan krav på 
vattentäthet fabrikat Forbo typ golv

110,0
Plast, PVC-golv, antaget 3 mm tj, 
1,85 kg/m2 203,5 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5036?slId
=2147226

BELÄGGNINGAR AV 
AVJÄMNINGSMASSA
Spackling golv övriga rum räknat 6 
mm i snitt

4350,0 43065,0 spackel, 6 mm tjockt, 4350 m2 *6 
mm*1,65 kg/millimeter och 
kvadratmeter =43 kg spackel, 
261 m3 spackel 54697,5 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11637?slI
d=2147901

Avjämningsmassa enl BB sida 22 
typ lågalkalisk, uppbyggnad golv i 
fall i bad/dusch/rwc

470,0 11632,5
spackel, 15 mm tjockt i snitt, 
4350 m2 *6 mm*1,65 
kg/millimeter och kvadratmeter 
=43 kg spackel, 261 m3 spackel kg

Fönster och fönsterdörrar enl ritn A-
40.2-001 tom A-40.3-002, invändig 
smygpanel 16 MDF

1985,5 6,4

MDF, 16 mm tjock, 200 mm 
bredd, 750kg/m3 m3

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98128?slI
d=2152382, http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-
tra/traets-egenskaper/densitet1/densitet-traprodukter/

KOMPLETTERINGAR TILL 
BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M
Skrapgaller enl ritn A-40.1-010 
skrapgaller inkl ingjutningsram 
Weland eller likvärdig, dim 
450x1200

4,0

Stål, 450 *120, ca 25 kg per 
styck ca 100 kg

Torkmattor enl RB, fabrikat Kåbe 
typ Kåbex Senior komplett inkl 
ingjutningsram

Stål och gummi, 12 kg per m2, 
uppskattningsvis lika mycket stål 
som gummi. 11,52 m2

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2808?slId
=2152392

Stål 69,12 kg
Gummi 69,12 kg

dim 600x1200 4,0
dim 800x1200 4,0
lokaler, dim framgår ej       5,0 800*1200



KOMPLETTERINGAR TILL 
VÄGGÖPPNINGAR M M
Garageport 1st 100,0 Aluminium och stål, ca 2,5 * 3 m, 

81% stål, 6% aluminium, 4% 
gummi, antaget 100 kg kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/116350?s
lId=2152408

Aluminium 6 kg
Stål 81 kg
Gummi 4 kg

Fönster och fönsterdörrar enl ritn A-
40.2-001 tom A-40.3-002

1x
30kg/m2

http://www.bygglagret.se/fragor--svar/vikt-pa-
fonster__86718

Ind ytbehandlade, komplett glasade 
och beslagna fönster av 
trä/aluminium: leverans littera F1-
F13     445 m2

742,1

Fönster, 19,3% furu, 68,4% 
floatglas, 5,2% aluminium m2

Spec. av ovanstående snickerier: 
F1  510x510   Y=0,3m2

35,0 9,1
0,2601

F2  1310x510   Y=0,7m2 5,0 3,3 0,6681
F3  1810x510   Y=1m2 6,0 5,5 0,9231
F4  1810x710   Y=1,3m2 20,0 25,7 1,2851
F5  1810x1610   Y=3m2 33,0 96,2 2,9141
F6  910x1610   Y=1,5m2 47,0 68,9 1,4651
F7  1610x1610   Y=2,6m2 47,0 121,8 2,5921
F8  2500x1610   Y=4,1m2 4,0 16,1 4,025
F9  2200x1610   Y=3,6m2 2,0 7,1 3,542
F10  1410x1610   Y=2,3m2 6,0 13,6 2,2701
F11  810x1610   Y=1,4m2 53,0 69,1 1,3041
F12  1820x2090   Y=3,9m2 1,0 3,8 3,8038
F13  810x2090   Y=1,7m2 2,0 3,4 1,6929
FD1  1210x2090   Y=2,6m2 118,0 298,4 2,5289
Innerväggspartier av metall 
källarplan enl ritn A-40.1-090, 
brandskiss, partier av metall 
komplett utförande 

Aluminium, vikt per m2 ca 23,81 
kg/m2. 920 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/72242?slI
d=2154771

AL13 1300x2100     4 st 4,0 10,9 2,7 m2
AL14 1400x2100     1 st 1,0 2,9 2,9 m2
AL13 EI60 1300x2100     4 st 4,0 10,9 2,7 m2
AL14 EI60 1400x2100     1 st 1,0 2,9 2,9 m2



AL13 REI90 1300x2100   4 st 4,0 10,9 2,7 m2
låscylinder 24,0 0,25 kg st, 56,3% koppar, 35,3% 

zink, 3,1% nickel, 2,5% järn, 
2,1% bly 6 kg http://periodiskasystemet.nu/jarn.html

Koppar 56,30% 34,6995 kg http://periodiskasystemet.nu/koppar.html
Zink 35,30% 230,4065 kg
Nickel 3,10% 0,186 kg http://periodiskasystemet.nu/nickel.html
Järn 2,50% 73,959 kg
Bly 2,10%

1,473 kg
http://fysik.almunge.net/wp-
content/uploads/2014/11/Materia-och-densitet.pdf

Aluminium 58,0536 kg
Mässing

8,568 kg
http://fysik.almunge.net/wp-
content/uploads/2014/11/Materia-och-densitet.pdf

Gummi 5,22
Rostfritt stål 60,58
Glasfiber 5,644 http://www.carbontrikes.com/komposit/tips.htm
efterbeslag låscylinder 10,0

139,0

Antas vara täckbricka, antagen 
vikt 0,150 kg per st, 52% koppar, 
34% zink, 8% järn, 2 % bly 20,85 kg

efterbeslag låscylinder 10,0
efterbeslag cylinderbehör 24,0
efterbeslag låscylinder 41,0
efterbeslag låscylinder 29,0
efterbeslag låscylinder 3,0
efterbeslag låscylinder 22,0
cylinderbehör 10,0 46,5 37,9% koppar, 33,4% järn, 

25,9% zink, 2% bly, vikt 0,5 kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1563?slId
=2154787

cylinderbehör 10,0
cylinderbehör 41,0
cylinderbehör 29,0
cylinderbehör 3,0
handtag 4,0 174,6  95% zink, 4% aluminium, vikt 

0,66 kg kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55184?slI
d=2154793

trycke typ Habo New York 155 22 10,0 (går som handtag, dock vikten 
0,5 per st) kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/120165?s
lId=2154793

trycke typ Habo New York 155 22 29,0



trycke typ Habo New York 155 22 41,0
trycke typ Habo New York 155 22 22,0
trycke typ Habo New York 155 22 3,0
trycke 20,0
trycke typ Habo Amsterdam 215,0
draghandtag 4,0
dörrstängare 14,0 102,0 48,2% aluminium, 43,3% järn, 

8,4% mässing, 3 kg st kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/39002?slI
d=2154794

dörrstängare 20,0
dörrstoppar 14,0 52,2 90% rostfritt stål, 10% gummi, 

0,2 kg styck kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79598?slI
d=2154793

dörrstoppar 218,0
dörrstoppar 29,0
el-tillbehör elslutbleck 10,0 68,0

63,6% zink, 18,3% järn, 2,8% 
aluminium, 13,8% elektronik 
(8,3% glasfiber, 4,2% koppar, 2% 
tetrabisfenol A, 2%epklorhydrin), 
uppskattad vikt 1 kg kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/28632?slI
d=2154812

el-tillbehör elslutbleck 10,0
el-tillbehör elslutbleck 41,0
el-tillbehör elslutbleck 7,0
karmöverföring 10,0 13,6

Rostfritt stål, ca vikt 200 g kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/18906?slI
d=2154795

karmöverföring 10,0
karmöverföring 41,0
karmöverföring 7,0
Brandluckor komplett utförda i 
garage inkl styrdon, fabrikat och 
dim saknas

9,0 216,0
Stål 1*1 m, uppskattad tjocklek 3 
mm, vikt 24 kg/m2 kg

Partier enl ritn A-40.2-001 tom A-
40.3-002, Ind ytbehandlade, 
komplett beslagna ytterväggspartier 
typ Sapa-front: leverans och 
montage, littera loftparti - 
gavelpartier 25 st     246 m2

1x

ca 40% aluminium och 60% glas, 
45 kg/m2 8332,245 kg



Aluminium 3332,898 kg
Glas 4999,347 kg

loftparti  1310x2310 10,0 30,3 3,0261
entré  3800x2800 4,0 42,6 10,64
butiksparti  3000x2100 1,0 6,3 6,3
butiksparti  3800x2100 1,0 8,0 7,98
butiksparti  3800x2800 1,0 10,6 10,64
restaurang  1000x2100 1,0 2,1 2,1
restaurang  7000x2800 1,0 19,6 19,6
restaurang  8600x2800 1,0 24,1 24,08
gångparti  4600x5400 1,0 24,8 24,84
gavelpartier 2,0 8,4 4,2
gavelpartier 2,0 8,4 4,2
Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
tamburdörr typ säkerhetsdörr klass 
3 EI60, 40db, foderbildande karm

10,0

Stål + mineralull, 10 st 1*2,1, 21 
kvm mineralull, 45 mm tjockt

Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
tamburdörr typ säkerhetsdörr klass 
3 EI60, 40db, foderbildande karm 
dörrkik och el.ringklocka, TD10 
1000x2100 

41,0

Stål + mineralull, 10 st 1*2,1, 21 
kvm mineralull, 45 mm tjockt

Stål 3570,0 Hela dörren väger 75 kg, 
mineralull väger ca 40 kg per 
m3, 2,1 m2*0,045 m * 40 kg ≈ 4 
kg mineralull per dörr, så ca 70 
kg stål. kg

Mineralull
4,8

2,1 m2 mineralull per dörr, 45 
mm tjockt m3

dörrkik och el.ringklocka TD10 
1000x2100     10 st

10,0 Dörrkik: uppskattat 50g rostfritt 
stål, 15 g glas, ringklocka

dörrkik och el.ringklocka TD10 
1000x2100     41 st

41,0

Rostfritt stål 2,6 uppskattat 50 g kg
Glas 0,8 uppskattat 15 g kg



Branddörrar källarplan komplett enl 
ritn A-40.1-090, brandskiss 
Innerdörrar av stål kompl.utförande 
branddörrar typ El30

stål + mineralull
SD9 EI30 900x2100     5 st 5,0
SD10 EI30 1000x2100     3 st 3,0
SD9 EI60 900x2100     11 st 11,0
SD10 EI60 1000x2100     8 st 8,0
SD14 EI60 1400x2100     1 st 1,0
SD14 REI90 1400x2100     1 st 1,0
pardörr 2,0
Stål 2296,0 Hela dörren väger 70 kg, 75 el 

112 kg (9*21, 10*21 el 14*21), 
pardörr 125 kg, där det 
uppskattas att mineralullen väger 
3,5, 4, 5,5 samt 6 kg. kg

Mineralull 2,9

b*h*0,045 = m3 mineralull per 
dörr, 40 kg per m3 m3

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
ce=web&cd=8&ved=0ahUKEwih-
8rWw7LPAhWBDiwKHRQxDI0QFghOMAc&url=https%
3A%2F%2Flup.lub.lu.se%2Fsearch%2Fws%2Ffiles%2
F3451801%2F2539492.pdf&usg=AFQjCNHyDtRVo_xj
9vmsq8GMIRCKmmAbOQ&bvm=bv.134052249,d.bGg

Innerdörrar av trä komplett enl RB, 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, typ 
massiva trädörrar 

Board 30,9%, spånskiva 56,5%, 
trä 8,2% (antas furu), 5,6% 
ureamelaminfenolformaldehydha
rtslim. Dörr 0,9*2,1 väger 50 kg, 
1*2,1 antas väga 54 kg, 1,1*2,1 
58 kg, 1,2*2,1 62 kg. 15548 kg http://ipaper.ipapercms.dk/JeldWenAS/SE/mattofakta/

MDF Board, 30,9%, 750 kg/m3 6,405776 m3

Spånskiva Spånskiva, 56,5%, 640 kg/m3 13,5148 m3
http://www.groningboard.se/UserFiles/Lagerlistor/Lager
lista.pdf

Trä 8,2%, furu, 500 kg/m3 2,549872 m3
Ureaformaldehydlim 5,60% 870,688 kg
D9 900x2100       127 st 127,0
D9wc 900x2100     88 st 88,0
FRD10 1000x2100     3 st 3,0



SKJD9 900x2100     9 st 9,0
SKJD10 1000x2100     6 st 6,0
SKJD11 1100x2100     8 st 8,0
SKJD12 1200x2100     13 st 13,0
skjutdörr 36,0 Antas vara en 0,9*2,1-dörr med 

ytterligare 22 kg karm, så dörren 
väger 72 kg.

wc-behör 88,0
Koppar, bly, järn, zink, 0,2 kg st 17,6 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/84151?slI
d=2165247

Koppar 49,60% 8,7296 kg
Bly 2,60% 0,4576 kg
Järn 12,50% 2,2 kg
Zink 34,40% 6,0544 kg
täckbricka 127,0

Koppar, bly, järn, zink, 0,2 kg st 25,4 kg
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/44624?slI
d=2165242

Koppar 50,60% 12,8524 kg
Bly 2,70% 0,6858 kg
Järn 11,30% 2,8702 kg
Zink 34,60% 8,7884 kg http://periodiskasystemet.nu/zink.html
Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
smyginklädnad

60,5 0,6
Plåt, 10 cm bred, antaget 1 mm 
tjock, vikt 8 kg per m2 28,16 kg

Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
smyginklädnad

236,5 2,4

Plåt, 10 cm bred
Innerväggspartier av metall 
källarplan enl ritn A-40.1-090, 
brandskiss smyginklädnad

55,0 0,6

Plåt, 10 cm bred
Innerdörrar av trä komplett enl RB, 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, 
foderlist typ UNE 12x56 fabriksbeh

2926,0

Foderlist (trä, furu), 12 mm tjock, 
56 mm bred 2,062368 m3

Elfronter komplett beslagna enl ritn 
A-40.1-10 tom A-40.1-60, foderlist 
typ UNE 18x57 fabriksbeh

143,0

Foderlist (trä, furu), 12 mm tjock, 
56 mm bred



Fönsterbänkar enl ritn, A-40.2-001 
tom A-40.3-002, invändig 
fönsterbräda totalt

320,0
Antaget MDF, 20 mm tjock, 160 
mm bred. 1,024 m3

Fönsterbänkar av natursten enl RB 
stenkompositskiva typ Quarella, tj 
20 

95% kvarts och 5% 
polyesterharts, 2390 kg per m3, 
antaget 1 m långa 1897,66 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/110786?s
lId=2165254

Kvarts 95% 1802,777 kg
polyesterharts 0,05 94,883 kg
B 100, inkl konsoler     83 st 85,0
B 300, monteras i smyg     95 st 104,0
KOMPLETTERINGAR AV 
YTTERTAKSÖPPNINGAR M M
Takfönster komplett utförande typ 
Velux eller likvärdig, leverens och 
montage dim 800x1500

8,0

Fönster 9,6 m2
UNDERTAK AV 
FÖRTILLVERKADE 
KOMPONENTER
Undertak komplett enligt RB ritning 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, TYP1 
fabrikat Ecophon Master B dim 
600x600 dim 600x600, monteras 
limmat, trapphus räknat 100%,

180,0

Mineralull 20 mm tjock 13,83 m3
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35649?slI
d=2170341

TYP2 fabrikat Ecophon Focus E 
dim 600x600, fabrikat Ecophon 
Focus E dim 600x600          
monteras nedpendlat

275,0

Mineralull 20 mm tjock m2
TYP3 stenull monteras dikt 236,5 Mineralull 20 mm tjock m2
SKÄRMVÄGGAR, 
APPARATINKLÄDNADER M M
Avbärarlist av trä enl RB, BB sid 27 
typ 120x95 vitmålad furu, monteras 
med mellanlägg avgummi samt 
gummiexpander, total längd

55,0

Trä 0,627 m3



Troaxväggar komplett enl RB, 
ritning A-40.1-090, förråd, typ Troax 
UR450 frontvägg dörr med 
hänglåsbeslag frontvägg          

106,0

50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 10 kg per m 2736 kg

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/28857?slI
d=2170393

enkeldörrar 52,0 50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 8 kg per dörr

typ Troax UR350 mellanvägg 
mellanvägg

78,0 50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 10 kg per m

skotergarage, typ Troax UR450 
frontvägg dörr med hänglåsbeslag 
frontvägg

25,0
50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 10 kg per m

skjutdörrar B ca 2400 4,0 50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 20 kg per dörr

typ Troax UR350 mellanvägg 
mellanvägg

15,0 50% stål, 50% stållegering, 
uppskattat 10 kg per m

efterbeslag, hänglås (skall passa 
lgh-nyckel)

52,0
Stål, 5 kg styck 280 kg

efterbeslag, hänglås (skall passa 
lgh-nyckel)

4,0

förrådshylla med stång, 
skotergarage

52,0 Melaminbelagd spånskiva med 
stålhållare, uppskattat 1,8 m per 
hylla, tjocklek 19 mm, bredd 500 
mm

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/95557?slI
d=2170671

Spånskiva
0,9

Spånskiva, 19 mm tj 500 mm 
bred, 1,8 m lång, 650 kg/m3 m3

http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-
egenskaper/densitet1/densitet-traprodukter/

Melamin
1,9

Melamin, antaget 1 mm tj, 1570 
kg/m3 2,963218 kg

Stålkonsol och stång

83,2

Plåtkonsol, 0,4 kg st, 3 st per 
hylla, stång i plåt, 0,4 kg st, 1 st 
per hylla kg

TILLTRÄDES- OCH 
SKYDDSANORDNINGAR
Övrig taksäkerhet enl takleverentör 
takarea     1735 m2

70,0 Stål, ca 60-70 m 7-8 kg per 
meter 2650 kg

Nockräcken på långtak fabrikat 
Weland vfz stål

85,0
stål, 3-4 kilo per meter

Snörasskydd på yttertak enl förslag 
Hus D, fabrikat Weland vfz stål

175,0

8-10 kg per meter



TRAPPOR, RÄCKEN, 
BALKONGER M M
Trappräcken inomhus komplett enl 
ritn A-40.1-90 tom A-40.1-60, RB 
s.4, räcke av stål typ Linjär-profil 
med överliggare i ek diam 45

stålet ca 15*15 mm på c 100 
mm, 

Stål Uppskattat 8 kg per m för räcke, 
4 kg per m för handledare (båda 
sidor) 877,6

Ek, 675 kg/m3 Uppskattat 6 kg per m (för båda 
sidor, handledare och 
överliggare) 0,721777778 m3

http://www.tracentrum.se/sv/fakta-och-
publikationer/traslagsinformation/ek/

plan 2-5, L 4300 10,0
plan 4-6, L 4600 4,0
plan 1-2, L 4950 4,0
räcke av stål typ Linjär-profil plan 0-
1, L 4750

4,0

Balkongplattor enl förslag 
balkongräcken typ aluminium med 
handledare och plåtfyllning, H ca 
1100     total längd

660,0

Aluminium 5 kg per m, och plåt 1 
kg per m m

Aluminium 3300 kg
Plåt 660 kg
inglasning balkongfront H ca 3500, 
L ca 4940

17,0 Glas, ca 6 mm tjocklek, 2500 
kg/m3 255 kg

TAKLIST, SOCKELLIST, 
HÖRNLIST M M
Sockellister av trä allmänna 
utrymmen, typ furu 
fabriksbehandlade antagen dim 
12x56

473,0

Furu 3,534366 m3
lägenheter, typ Une Produkter typ 
Bommen dim 15x57

3762,0
Furu

INREDNINGAR I BOSTÄDER, 
KONTOR, 
UNDERVISNINGSLOKALER, 
VÅRDLOKALER, 
BUTIKSLOKALER M M



Inspektionsluckor typ Hila Standard 181,0 plåt, 400*400, 3 mm tjock = 24 
kg/m2 695,04 kg

HUSHÅLLSMASKINER
övrig utr sopsäckshållare 1,0 5,0 plåt 6 kg
tidsbokningstavla manuell 1,0 1,0 plåt
anslagstavla 1,0 trä och kork
Trä 0,1 furu, 430 kg/m3 0,000232558 kg
kork 0,2 kork 0,2 kg http://sv.massevolumique.com/reponse.php?id=117
vid köksö, typ Franke Opal 770, 
rostfri/glas

15,0 35,0
rostfritt 27 kg, glas 8 kg 35

Rostfritt 27,0 405,0 405
Glas 8,0 120,0 120 kg
Garderober komplett enl RB, ritn A-
40.1-10 tom A-40.1-60, fabrikat 
HTH typ skjutdörrsgarderob vit 
dekorlamell

Höjd 1952 mm, djup 565 mm, 
tjocklek MDF 14 mm

MDF 5,51816272 m3
Dekorlamell Plast (antaget polyeten 83,840472 kg

antal mdf plast
L 1200 13,0 0,9 MDF och dekorlamell i plast 8,24656
L 1450 1,0 0,1 9,50506
L 1550 3,0 0,3 10,00846
L 1700 2,0 0,2 10,76356
L 1800 9,0 0,9 11,26696
L 2000 2,0 0,3 12,27376
L 2500 12,0 1,7 14,79076
L 2800 6,0 1,0 16,30096
inredning till ovanstående 
skjutdörrar enl RB
fabrikat Elfa Classic hängsystem 
med stånginredning och hylla
Spånskiva 19 mm tj 500 mm bred, 650 

kg/m3 2,21825 m3
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-
egenskaper/densitet1/densitet-traprodukter/

Melamin Melamin, antaget 1 mm tj, 1570 
kg/m3 54,079278 kg

Stång Krom, antaget 100 g per meter 23,35 kg
L 750 1,0 0,0 0,75 0,0007975 0,75



L 850 1,0 0,0 0,85 0,0009013 0,85
L 1000 1,0 0,0 1 0,001057 1
L 1100 3,0 0,0 1,1 0,0011608 3,3
L 1200 16,0 0,2 1,2 0,0012646 19,2
L 1400 2,0 0,0 1,4 0,0014722 2,8
L 1800 8,0 0,1 1,8 0,0018874 14,4
L 2400 3,0 0,1 2,4 0,0025102 7,2
L 2500 10,0 0,2 2,5 0,002614 25
L 2800 3,0 0,1 2,8 0,0029254 8,4
L 800 8,0 0,1 0,8 0,0008494 6,4
L 900 3,0 0,0 0,9 0,0009532 2,7
L 1000 13,0 0,1 1 0,001057 13
L 1200 3,0 0,0 1,2 0,0012646 3,6
L 1300 8,0 0,1 1,3 0,0013684 10,4
L 1500 11,0 0,2 1,5 0,001576 16,5
L 1700 17,0 0,3 1,7 0,0017836 28,9
L 1800 23,0 0,4 1,8 0,0018874 41,4
L 2100 3,0 0,1 2,1 0,0021988 6,3
L 2300 2,0 0,0 2,3 0,0024064 4,6
L 2400 7,0 0,2 2,4 0,0025102 16,8
städskåp typ Elfa komplett 
städskåp inkl inred, B 600

38,0

MDF
Antaget 600*600*1950, 19 mm tj 4,722747424 m3

Medicinskåp Plast,(antaget polyeten) antaget 
200 g/st 7,6 kg

lösa garderober enl RB, fabrikat 
antaget HTH inkl hylla, stång 2 
trådbackar, beslag typ BB Lya, cc 
160, toppskåp H 256 antal MDF 9
ev lösa i lgh 37-48m2 MDF 6
lösa linneskåp enl RB, fabrikat 
antaget HTH inkl 4 hyllor, 4 
trådbackar, beslag typ BB Lya, cc 
160, toppskåp H 256 ev lösa i lgh 
37-48m2 MDF 1



MDF 1,47030352 m3
stång Krom, antaget 100 g per meter 0,75 kg
Trådback Stålplåt, 0,65 kg st 22,1 kg
takanslutning typ slät vit 60,0 MDF, 200 mm hög, 19 mm tjock 0,228 m3
Köksinredning o d  komplett enl 
RB, ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
kök LGH, fabrikat HTH typ släta 
vita luckor med svartbetsad träkant, 
beslag typ Beslagdesign Lya cc 
448, överskåp typ push open 
monteras 2 i höjd 1:or Melaminbelagd mdfboard
Plywood 1,908 m3
MDF 23,1529472 m3
Bänkskåp 291,0 4,678733 Höjd 794, bredd 400, djup 600 m3
Väggskåp 348,0 4,636678 m3
Högskåp 140,0 11,09318 m3
Bänkskiva laminat 106,0 1,9 Plywood, 30 mm hög, antagen 2 

m lång, 600 mm djup m3
Överskåp 87,0 1,665152 m3
Inklädnad 284,0 1,1 MDF, 200 mm hög, 19 mm tjock m3
Bänkskiva quarella 4216,0 95% kvarts och 5% 

polyesterharts, antaget 2 m per 
st, tjocklek 30 mm, djup 60 mm. 
2390 kg per m3 kg

Kvarts 4005,2 kg
Polyesterharts 210,8 kg
Diverse inredning enl RB hatthyllor, 
fabrikat/typ BB U400361 svart L 
600

36,0

Stål, 0,2 kg per m 7,2 kg
Braskaminer komlett enl RB 
fabrikat Contura, komplett inkl 
gnistskydd på golv och skorsten 
kamin typ 586 svart

6,0

Stål, 104 kg
Stål 624 kg
Glas, antaget 0,7 m2 per st, 6 
mm tjock, 2500 kg/m3 63 kg

skorsten komplett H ca 6500 6,0 Plåt, 12,5 kg per m, antaget 3 m 
per styck. 225 kg



Diverse inredning enl RB sid 6 
postfack typ Din Box, Sverigeboxen 
Framtid, box lgh

51,0

plåt, 8,3 kg st 536,5 kg http://dinbox.se/fastighetsboxar/svenskboxen/liggande/
Inklädnad 0,001974 Ek, antas 327*805*1500, antas 5 

mm tjock, 675 kg/m3 0,0037683 m3
box lokal 4,0 plåt, 8,3 kg st
Inklädnad 0,0002 Ek, antas 327*245*500, antas 5 

mm tjock m3
box för paket gemensamt paketbox 
1 per trapphus

4,0 80
plåt, antaget 20 kg kg

Inklädnad 0,001418 Ek, antas 450*700*900, 5 mm 
tjock m3

anslagstavlor, typ Din Box, 
anslagstavla, ram i aluminium, 
magnettavla          

12,0 Kork, 1 kg per st

16 kg
Inklädnad 8,81E-05 Ek, antas 500*705*50*5 m3
trapphustavlor, typ Din Box, 
våningsregister ram i aluminium

4,0 Kork, 1 kg per st
kg

Inklädnad 8,81E-05 Ek, antas 500*705*50*5 m3
tidningshållare typ Flexbox 
tidningshållare lgh

51,0
Rostfritt stål, 0,5 kg st 27,5 kg

lokal, tidningshållare typ Flexbox 
tidningshållare lgh

4,0

Diverse inredning enl RB sid 7 
ritning A-40.1-090, fast anordning 
för fastlåsning av 
rollatorer/barnvagnar, antal 
utrymmen

4,0

Antagen stålvajer, 2 kg stål per st 8 kg
höjdpåkörningsskydd vid lägre 
takhöjd inkl skyltar (4 st)

55,0 Stål, Kätting/kedja och ett rör, 
antaget 1 kg per m 55 kg

Diverse inredning enl RB sid 8 
ritning A-40.1-090, inredning 
vallarum vallningsbänk med fasta 
hållare för skidor, L 3850, B 700

1,0

Trä 0,08085 m3
sopsäckshållare 1,0 Plåt, uppskattat 5 kg st 5 kg
Diverse inredning enl RB sid 9 
ritning A-40.1-090, cykelfrd, 
cykelställ typ låg/hög, plats för 104 
cyklar, total längd cykelställ

35,0

stål, 10 kg per meter 350 kg



pappershanduksskåp typ BB 
988366

1,0
Plåt, 2,7 kg st 5,4 kg

papperhanduksskåp BB 983666 1,0
papperskorg typ BB 6836611 1,0 Rostfritt stål, 0,58 kg st 1,16 kg
papperskorg BB 6836611 1,0
spegel dim 600x1200 spegelglas, antaget 6 mm tjock, 

2500 kg/m3 10,8 kg
https://www.pilkington.com/resources/012_seglasfakta
2012_grundlaggande.pdf

tvålautomat BB 993063 1,0
Plast, (antaget polyeten) 200 g st 0,2 kg

handukskrok AIR AK355 10,0 krom, 0,105 kg st 53,34 kg http://periodiskasystemet.nu/krom.html
handukskrok AIR AK355 (6st/wc) 498,0
sanitetspåshållare BB 237000 1,0 krom, 0,76 kg st 0,76 kg
toalettarmstöd BB 72062423 1,0 Aluminium, 4,6 kg/par 4,6 kg
toalettpappershållare BB 72062723 1,0

krom, 0,5 kg/st 44 kg
toalettpappershållare typ HABO 
3410

4,0
plåt

toalettpappershållare typ HABO 
3410

83,0
krom, 0,5 kg/st

Utrustning i wc/d, komplett enl RB 
ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
duschhållare på vägg i krom

83,0

Krom, uppskattad vikt 0,5 kg 41,5 kg
spegel typ Svedbergs Indigo 
överdel 70 inkl spottar, dim 
700x840

83,0

Spegel + mdf
Spegel

2500 kg/m3 732,06 kg
https://www.pilkington.com/resources/012_seglasfakta
2012_grundlaggande.pdf

MDF Uppskattat 10*70*700 0,04067 m3
handukstork typ Svedbergs Prio 
eluppvärmd

75,0 90% plåt, övrigt för små 
ingående mängder, uppskattad 
vikt 11 kg 825 kg

kombinerad el/vatten uppvärmning 8,0 90% plåt, övrigt för små 
ingående mängder, uppskattad 
vikt 9 kg/st 72 kg

Plåt 807,3 kg
överskåp ovan tvättenhet, typ Push 
Open H 700, B 600

96,0 MDF, uppskattat djup 300 mm, 
15 mm tjock 0,23814 m3



Utrustning i tvätt, komplett enl RB 
ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
överskåp ovan tvättenhet, typ Push 
Open H 700, B 600

2,0

MDF, uppskattat djup 300 mm, 
15 mm tjock

bänkskiva ovan ovan installations- 
schakt, laminat med alum.framkant 
B ca 200, L ca 1600-1700

135,0

Plywood, 30 mm tj 1,3797 m3
bänkskiva ovan ovan tvättenhet 
laminat med alum.framkant, 
konsoler B ca 600, L ca 1200

2,0

dushväggar fabrikat INR typ LINC 
modell 4 Höjd 2 m, 6 mm tj
L 1100 31,0 0,6 83% glas, 15% aluminium
L 1700 50,0 1,020
typ LINC Angel dim ca 900x900 2,0 0,043 Melaminbelagd spånskiva
Duschväggar Glas, 2500 kg/m3 4239 kg
Aluminium List, uppskattat 2 kg per dörr 166 kg
tvättbänk B600, L 1200 1,0 rostfritt stål, uppskattat 12 kg 12 kg
TÄTNING AV FOGAR I HUS
Takfönster komplett utförande 
tätning med fogmassa

37,0 Typ akrylfogmassa, antaget 4 
mm rund, 1600 kg/m3 57,42328716 kg

Fönster och fönsterdörrar enl ritn A-
40.2-001 tom A-40.3-002, tätning 
med fogmassa

2125,0

Typ akrylfogmassa m
Partier enl ritn A-40.2-001 tom A-
40.3-002, tätning med fogmassa

224,0
Typ akrylfogmassa m

Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
tätning med fogmassa

55,0

Typ akrylfogmassa m
Tamburdörrar av stål komplett enl 
RB ritn A-40.1-10 tom A-40.1-60, 
tätning med fogmassa

215,0

Typ akrylfogmassa m
Branddörrar källarplan komplett enl 
ritn A-40.1-090, brandskiss, tätning 
med fogmassa

150,0

Typ akrylfogmassa m



Innerväggspartier av metall 
källarplan enl ritn A-40.1-090, 
brandskiss tätningmed fogmassa + 
bottningslist

50,0

Typ akrylfogmassa m
KOMPLETTERINGAR AV NÄT, 
TRÅD M M I HUS
Yttertak långhus enl förslag 
insektsnät

175,0 Polyeten, 2 mm tj, 500 mm bred, 
vikt 0,06 kg/m2 8,67 kg

http://gm.flugger.com/sv/prodsikk.dll?SPROD=ON&SP
ROD-NR=WOOD+SEAL&GO=Vis+udskrift

Yttertak låghus enl förslag 
insektsnät

114,0
plast

Pålning 1243200,0
01 243 200 Betong, 0,25*0,25*800 = 50 m3 

betong 50 m3
Spontning ????   3.335.000 kr 1334,0

stål, 1334 meter, 40 kg per meter 53360 kg

Benämning Mängd Enhet Beskrivning av produkt Källa

Omkostnadskalkyl
Energiavgifter 1200000 kWh
Byggmaskiner enligt 
maskinlista En tredjedel av maskinerna förbrukas under byggetResulterande vikt
Golvslip 2,00 st 43 86 http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/We

bDepotProduct.aspx?id=32371&epslanguag
e=SV

Stoftavskiljare stor 2,00 st 28 56 http://www.pullman-
ermator.se/pdf/sline.pdf

Eltemprar 8,00 st 16 128 https://www.selga.se/sel/rootCategory/Vär
me-och-komfort-%2885-94%29/87---
Värme--takfläktar-och-
avfuktare/Värmefläktar/Värmefläktar/ELTE
MPER-VF-15T/p/8726353

GENOVA OMKOSTNADSKALKYL



Slagborrrmaskin 4,00 st 2 8 http://maskinspecialisten.com/produkt/ma
skiner/batterimaskiner/slagborrmaskin/-
makita-bhp453-slagborrmaskin-18v-li-ion-
impact-los-
enhet.html?gclid=CPTC0_XVm9ACFVjcGQo
dJ88IiQ

Skruvdragare 12,00 st 1,8 21,6 http://www.expressen.se/leva-och-
bo/skruvdragare-i-stort-test---hitta-basta-
for-dig/

Stomspikpoistol 3,00 st 3,8 11,4 http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/
Presentation.aspx?id=7644&epslanguage=
SV&ProductID=1969

Listspikpistol 4,00 st 2,1 8,4 http://www.essve.com/PageFiles/2790/ESS
_13-0110_sortilog_SE_lowres.pdf

Dammsugare 4,00 st 22 88 http://www.swedol.se/industridammsugare-
l70a.html

Kap och geringssåg 4,00 st 14,3 57,2 http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/sta
tionara-verktyg/kombinationssag/makita-
lh1040f-klyv-kap-och-
geringssag?vat=1&gclid=CJ-
g1LXwndACFYXDcgod59cAAA

Spikpistol skjut 4,00 st 3,3 13,2 http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/try
ckluftsdrivna-verktyg/gaspistol/makita-
gn900se-
gaspistol?vat=1&gclid=CIPUrYHxndACFeHh
cgodJ7wKmg

Rondell 4,00 st 2,3 9,2 http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/We
bDepotProduct.aspx?id=36332&epslanguag
e=SV

Bygglaser 6,00 st 0,52 3,12 http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/We
bDepotProduct.aspx?id=45915&epslanguag
e=SV

SUMMA MASKINER 490,12 kg
En tredjedel 163,373333



Omgjort till motorsågsenheter 37,130303 enheter
Batteri borrmaskin 12,00 st 0,64 kg https://www.makita.se/40ah-sidan.html
Kompressorer spikpistoler 4,00 st 21 kg https://www.verktygsproffsen.se/produkt/

Kompressor-Hogtryck-Max-AKHL1250E
Avfall
Transport avfall, containerhyra 6,00 st En container motsvarar 33,2 m3 

(omvandling enl källa). Enligt Olle 
Axne är en uppskattning av avfall: 
23,4% trä, 22,4% deponi, 9% skrot, 
45,2% brännbart. Vikten per 
avfallsslag tas från Avfall Sverige.

http://iccspain.com/wp-
content/uploads/2012/05/seafreight_englis
h.pdf

Avfallsslag 199,2 Antal m3 kg per m3 Resulterande vikt
Trä 23,40% 46,61 185 8623,368
Deponi 22,40% 44,62 150 6693,12
Skrot 9% 17,93 190 3406,32
Brännbart 45,20% 90,04 50 4501,92

Information från Bengt 
Jervhed
Fästmaterial 2 ton Stål Avfall:
Vattenförbrukning 10000 m3 Vatten
Dieselförbrukning 42 m3 1 m3 = 1000 liter, diesel är 39 MJ 

per liter
1638000 MJ http://www.world-nuclear.org/information-

library/facts-and-figures/heat-values-of-
various-fuels.aspx



Bilaga	5	–	Ej	bedömda	poster	
PERSSON INVEST - EJ BEDÖMDA POSTER 

Benämning Mängd Enh Anledning 
Avtagning av vegetationstäcke tj=200, fall B (UE) 500,0 m2 Ej tillförda material 
Gräsyta inkl överbyggnad (UE) 75,0 m2 Går ej att veta ingående ämnen 
Röjning (UE) 1365,0 m2 ej material 
Pålskarv betongpåle 235x235 210,0 st ej material 
Pålavkapning 235x235 210,0 st ej material 
Etablering pålutrustning 1,0 x ej material 
Övriga utvändiga arbeten 1,0 x ej material, endast underrubrik 
Markarbeten för grundläggning av hus 1365,0 m2 ej material, endast underrubrik 
Pålning med betongpålar 1785,0 m1 ej material, endast underrubrik 
Avjämning med sloda och laser 190,0 m2 Ej material 
Avjämning med sloda och laser 1140,0 m2 Ej material 
Stålglättning i samband med gjutning 16,0 m2 ej material 
Stålglättning i samband med gjutning 9,8 m2 ej material 
Stålglättning i samband med gjutning 2,6 m2 ej material 
Stålglättning i samband med gjutning 190,0 m2 ej material 
Stålglättning i samband med gjutning 1140,0 m2 ej material 
Tg uppbyggnad av lokalt fall mot golvbrunn 1:50 14,8 st ej definerbart 
Tg ytbehandling betong för yta tom 5 m2, NL99 4,0 st ej definerbart 
Tg ytbehandling betong för yta tom 5 m2, NL99 2,0 st ej definerbart 
Tg ytbehandling betong för yta tom 5 m2, NL99 2,0 st ej definerbart 
Hissgrop enl ritn K-15.2-01 4,0 st ej material, endast underrubrik 
Kulvert enl ritn K-15.1-02 2,0 st ej material, endast underrubrik 
Dagbrunn enl ritn K-15.1-02 4,0 st ej material, endast underrubrik 
Kantbalk enl ritn K-15.2-01 hus 306,0 m1 ej material, endast underrubrik 
balkongplatta 103,0 m1 ej material, endast underrubrik 
Invändiga balkar enl ritn K-15.2-01 enl prinipdetalj 
1 (försänkt entré) 

20,0 m1 ej material, endast underrubrik 

enl principdetalj 2 210,0 m1 ej material, endast underrubrik 
Platta på mark tj=150mm 190,0 m2 ej material, endast underrubrik 
tj=200 mm 1140,0 m2 ej material, endast underrubrik 
Montagehjälp enl Rambeskrivning Hus 01 reglerbar 
tid 6150 timmar 1,0 x ej material 

Yttertak enl Rambeskrivning Hus 41.C sedumtak 
Veg Tech 460,0 m2 ej definerbart 

Komplettering yttertak hus C2 och C4, antaget 
utförande stomme och isolering 

460,0 m2 ej material, endast underrubrik 

Komplettering yttertak, takfot över loftgångar hus 
C1 och C3, antaget utförande 

78,0 m1 ej material, endast underrubrik 

Vindskiva 125,0 m1 ej material, endast underrubrik 
Luftad anslutning yttertak/yttervägg 83,0 m1 ej material, endast underrubrik 
Sarg för takgenomföring 9,0 st ej material, endast underrubrik 
Taksäkerhet enligt Rambeskrivning Hus 41.FD 1,0 x ej material, endast underrubrik 
Avvattning 
hängränna hus C2 och C4 74,0 m1 ej material, endast underrubrik 

hängränna balkong/loftgångstak 42,0 m1 ej material, endast underrubrik 
stuprör 150,0 m1 ej material, endast underrubrik 
vattkupor hus C1 och C3 8,0 st ej material, endast underrubrik 
Plåtkompletteringar vindskivebeslag 125,0 m1 ej material, endast underrubrik 



fotplåtar, räknat hus C2 och C4 38,0 m1 ej material, endast underrubrik 
fönsterbleck 205,0 m1 ej material, endast underrubrik 
droppbleck, räknat vid oskyddade fönster/partier 120,0 m1 ej material, endast underrubrik 
ståndskiva, anslutning yttervägg/tak 83,0 m1 ej material, endast underrubrik 
takgenomföring venthuvar 9,0 st ej material, endast underrubrik 
Yttervägg enl Rambeskrivning hus 42.B montering 
tillhandahållen limträpanel dim 25x300, netto 

2450,0 m2 ej material, endast underrubrik 

elingepanel dim 22x145, netto 800,0 m2 ej material, endast underrubrik 
Väggar till cykelförråd på loftgångar räknat stomme 
45x95 + elingepanel dim 22x145, netto 

140,0 m2 ej material, endast underrubrik 

montage fönster- och fönsterdörrar utförs av 
Martinsons enl gräns- dragningslista 1,0 x ej material 

montage skjutglaspartier dim 2400x2300 44,0 st ej material 
Montage utvändigt fönsterparti av trä 44,0 st ej material 
Montage utvändigt fönsterparti av trä 8,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av stål 1,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 18,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 4,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 6,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 3,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 4,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 3,0 st ej material 
Montering av ytterdörr av trä 82,0 st ej material 
Solskyddsgardin enl Rambeskrivning Hus 42.D 
fabrikat Alusol, typ Screen 
leverans och montage 

1,0 x 
ej definerbart 

Takfönster enl Rambeskrivning Hus 42.D fabrikat 
Velux, typ IS 
leverans 

1,0 x 
ej material, endast underrubrik 

Ytterdörrar av trä enl Rambeskrivning Bygg 42.D 
leverans 1,0 x ej material, endast underrubrik 

Cykelförrådsdörrar av trä enl Rambeskrivning Hus 
42.D 
leverans 

1,0 x 
ej material, endast underrubrik 

Balkongräcken enl Rambeskrivning Hus 45.BB 
räknat med stomme 45x70 c600 
utförande enl fasadritningar i varierande höjder 
samt anslutning mot yttertak 790,0 m2 

ej material, endast underrubrik 

Balkongskärmar enl Rambeskrivning Hus 45.BB 
räknat med stomme 45x95 c600 
varierad bredd och höjd 

17,0 st 
ej material, endast underrubrik 

Loftgångar enl Rambeskrivning Hus 45.BC 
keramiska plattor fabrikat Interkakel 
typ systemgolv format 600x600 

  
m2 

ej material, endast underrubrik 

glespanel i uk loftgångsplatta virke 28x120 c140 + 
erf stomme 1040,0 m2 ej material, endast underrubrik 

Loftgångar enligt Gabriel Duveskog trätrall 28x120 
tryckimpregnerad 1040,0 m2 ej material, endast underrubrik 

Balkonger enl Rambeskrivning Hus 45.BB trätrall 
28x120 tryckimpregnerad 
37 st 

195,0 m2 
ej material, endast underrubrik 

glespanel i uk balkongplatta 
virke 28x120 c140 + erf stomme 195,0 m2 ej material, endast underrubrik 

Terrasser enl Rambeskrivning Hus 45.BB trätrall 
28x120 tryckimpregnerad 
4 st 

45,0 m2 
ej material, endast underrubrik 



Fasadraster enl Rambeskrivning Hus 45.BB limfog 
50x100 dim 1700x9000 
dim 1700x9000 

2,0 st 
ej definerbart 

dim 1700x12000 2,0 st ej definerbart 
Skärmtak över entréer enl Rambeskrivning 27.H 
dim 900x2000 4,0 st ej material, endast underrubrik 

Undergolv på spånskiva för keramiska- och 
skifferplattorvåtrumsspackel i fall i wc/duschar 360,0 m2 

ej material, endast underrubrik 

Tg beklädnad på vägg fogning vägg med ljudkrav 
per m1 fog, NL99 1600,2 m1 ej definerbart 

Innervägg av gips enl Rambesrivning Hus 43.CB/41 
oklassade väggar inom lägenhet 
brutto 590 m2,  netto 

525,0 m2 
ej material, endast underrubrik 

ljudklassade väggar inom lägenhet brutto 1505 m2,  
netto 1260,0 m2 ej material, endast underrubrik 

brandklassade väggar mot teknikrum samt 
vindsförråd 
brutto 60 m2,  netto 

55,0 m2 
ej material, endast underrubrik 

lägenhetsskiljande väggar brutto 75 m2,  netto 70,0 m2 ej material, endast underrubrik 
brandklassade schaktväggar brutto/netto 435,0 m2 ej material, endast underrubrik 
väggar plan 5-6, (mot kattvind) brutto/netto 20,0 m2 ej material, endast underrubrik 
Tillägg för infästning av dörrkarm i gipsvägg 164,0 st ej material, endast underrubrik 
Innertak enligt Martinsons gipsremsa b=450 mm 
mot stom- och ytterväggar 2040,0 m1 ej material, endast underrubrik 

komplettering 13 gipsskiva mot bjälklag 3400,0 m2 ej material, endast underrubrik 
mot yttertak 1180,0 m2 ej material, endast underrubrik 
Montering av massiv innerdörr 14,0 st ej material 
Montering av massiv innerdörr 119,0 st ej material 
Montering av massiv innerdörr 1,0 st ej material 
Montering av tamburdörr och IDT 49,0 st ej material 
Trappor enl Rambeskrivning Hus 45.CB trappor i 3 
lägenhet 
fabrikat Norsjö, typ Drömtrappan Compact Nordic i 
laserad ask leverans och montage 1,0 x 

ej definerbart 

trappor i 4 trapphus prefabricerad betong leverans 
och montage 1,0 x ej definerbart 

Lägenhetsförråd enl Rambeskrivning Hus 45.Z 
fabrikat Troax typ Cetus 
leverans 

1,0 x 
ej material, endast underrubrik 

montage 30,0 st ej material 
Tg montering trådnätsdörr 31,0 st ej material 
Torkmatta enl Rambeskrivning Hus 45.Z fabrikat 
Trelleborg, typ Ribb 
tj=12 mm, dim 900x1200 

8,0 st 
ej material, endast underrubrik 

Stålglättning i samband med gjutning 8,6 m2 ej material 
Tg ytbehandling betong för yta tom 5 m2, NL99 8,0 st ej definerbart 
Ytskikt golv enl Rambeskrivning Hus 45.BB 
keramiska plattor 
fabrikat Konradsson 
format 150x150 (wc/dusch) 

360,0 m2 

ej material, endast underrubrik 

format 300x300 (hall) 275,0 m2 ej material, endast underrubrik 
skifferplattor typ Offerdalsskiffer format 
10x300x300 375,0 m2 ej material, endast underrubrik 

trägolv 
fabrikat Tarkett typ Epoque Ask tj=14 mm 

  m2 ej material, endast underrubrik 

tj=14 mm 2990,0 m2 ej material, endast underrubrik 



Ytskikt trappor enl Rambeskrivning Hus 45.CB 
skifferplattor typ Offerdalsskiffer 
plan- och sättsteg, sockel i trappa 

900,0 m1 
ej material, endast underrubrik 

Ytskikt vägg enl Rambeskrivning Bygg 44.C kakel 
fabrikat Konradsson typ 
Vitamina 
format 200x400 
i wc/dusch VT-utförande 1350,0 m2 

ej material, endast underrubrik 

i wc VA-utförande 110,0 m2 ej material, endast underrubrik 
kakel fabrikat Konradsson typ RIB format 
100x300stänkskydd bakom bänkinredning 195,0 m1 ej material, endast underrubrik 

Undertak enl Rambeskrivning Hus 44.D 
träullsplattor med 45 ereglstomme och 45 
mineralull 
och 45 mineralull 
fabrikat Träullit, typ Akustik format 25x600x1200 365,0 m2 

ej material, endast underrubrik 

Målning enl Rambeskrivning Hus 44.C och 44.D 
(BTA) 

5450,0 m2 ej material, endast underrubrik 

Vitvaror enl Rambeskrivning Hus 46.B fabrikat 
Husqvarna 
inbyggnadshäll QH16504P 

45,0 st 
Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

inbyggnadsugn QCE5125X 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

microvågsugn QN4241X 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

kylskåp QR2660X 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

frysskåp QT3660X 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

diskmaskin QB6262I 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

fläktkåpa QFP60240X 43,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

fläktkåpa QFA90700X 2,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

tvättmaskin QW147272 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

torktumlare QW7582 45,0 st Finns ej i ecoinvent, ej heller alla 
ingående material 

Köksinredning enl Rambeskrivning Hus 46.B 
fabrikat Ballingslöv typ Solid 
leverans 

1,0 x 
ej material, endast underrubrik 

montage 77,0 st ej material, endast underrubrik 
inredning till dito, skattad kostnad 54,0 st ej material, endast underrubrik 
montage 54 st i varierande bredd 54,0 st ej material, endast underrubrik 
montage kommod för tvättställ 56,0 st ej material, endast underrubrik 
montage spegel 56,0 st ej material, endast underrubrik 
Klädhyllor enl Rambeskrivning Hus 46.B 14,0 st ej material, endast underrubrik 
Hygienutrustning enl Rambeskrivning Hus 46.B 
gemensamhetslokal 1,0 st ej material, endast underrubrik 

Tvättbänk ? i allrum hus C1 enl planritning 1,0 st ej definerbart 
Städrumsinredning i trapphusförråd 2,0 st ej material, endast underrubrik 
Klädhyllor i gym/relax enl rumsbeskrivning 1,0 st ej material, endast underrubrik 
VVS skattad kostnad (BTA) 5450,0 m2 ej definerbart 
Luft, skattad kostnad (BTA) 5450,0 m2 ej definerbart 
El, skattad kostnad (BTA) 5450,0 m2 ej definerbart 
Hiss, Kone Monospace 500 5 plan 2,0 st Finns ej i ecoinvent 



6 plan 2,0 st Finns ej i ecoinvent 
Styr och övervakning, skattad kostnad (BTA) 5450,0 m2 ej definerbart 
    
GENOVA - EJ BEDÖMDA POSTER (nettokalkyl) 
Benämning Mängd   Anledning 
Montering och ingjutning av sidoentreprenör 
tillhandahållet ingjutningsgods utöver spec. 

1x 
 

ej definerbart 

Tillägg för fall 2365m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 25m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling brädriven yta 54m2  Inget material! 
efterbehandling synlig yta + fall 2350m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 1252m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 1094m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 895m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 860m2  Inget material! 
tillägg ytbehandling stålglättad 320m2  Inget material! 
Fasadbeklädnad enl kulörbeskrivning 960m2  Inget material! 
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 1570 m  Inget material 
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 320 m  Inget material 
Tillägg anslutning golv/vägg/tak 580 m  Inget material 
tillägg till innerväggar teleskopanslutning mot 
yttertak 

95m 
 Inget material! 

Målning enl beskrivningar och ritningar 1x  ej definerbart 
Slipning + dammsugning betonggolv för Flowcrete 1420m2  ej definerbart 
parkeringsplatser med nummer antal 1x  ej definerbart 
tillägg lokalt fall mot golvbrunn 89st  Inget material! 
Hercules  1.243.200 kr 1x  ej definerbart 
Pålab  1.456.000 kr 1x  ej definerbart 
Markarbeten för pålningskran  tilläggskostnad då 
detta inte ingår i markpriset 

400,00240 
000  

ej definerbart 

Markarbeten för pålningskran 600m  ej definerbart 
Målning 2120000,002 

120 000 
 

ej definerbart 

KM-måleri ej med 1x  ej definerbart 
Målningskompaniet  2.100.00 kr 1x  ej definerbart 
Sandå  ej med 1x  ej definerbart 
Perssons ej med 1,0  ej definerbart 
Målningsbättringar  Attacus  skador 1,0  ej definerbart 
Markarbeten 4450000,004 

450 000 
 

ej definerbart 

Mark & Maskin  ej med 1x  ej definerbart 
HP Mark  4.450.000 kr 1x  ej definerbart 
Håkan Toren  6.400.000 kr 1x  ej definerbart 
Skanska  4.950.000 kr 1x  ej definerbart 
Beläggningar och beklädnader 2740000,002 

740 000 
 

ej definerbart 

Nyströms kakel   2.740.000 1x  ej definerbart 
SB - golv 1x  ej definerbart 
Lasses kakelservice  2.780.000 1x  ej definerbart 
Berntan  4.328.000 kr 1x  ej definerbart 
Sandå  ej med 1x  ej definerbart 



Elinstallationer 1x  ej definerbart 
Johnsons El  5.675.000 kr 1x  ej definerbart 
Elteknik ej med 1,0  ej definerbart 
Elkontakt ej med 1,0  ej definerbart 
Marklunds   5.165.000 kr 1,0  ej definerbart 
Hiss 2350000,002 

350 000 
 

ej definerbart 

Kone 2.290.000 kr 1x  ej definerbart 
Byggkörning hissar 1x  ej definerbart 
Hiss Craft  2,436.000 kr 1x  ej definerbart 
Styr och regler Ingår i Vent 1x  ej definerbart 
Rörinstallationer 7485000,007 

485 000 
 

ej definerbart 

Attacus Rör&Energi  7.485.000 kr 1x  ej definerbart 
Avloppspumpstation Garage plan 1x  ej definerbart 
Bravida  ej med 1x  ej definerbart 
Ventinstallationer 2940000,002 

940 000 
 

ej definerbart 

Niwentec  2.940.000 kr 1x  ej definerbart 
Braviida   ej med 1,0  ej definerbart 
Byggnadsarbeten för installationer i övrigt i nya 
konstruktioner. 

1x 
 Arbetspost 

Byggnadsarbeten för installationer i övrigt i bef 
konstruktioner. 

1x 
 Arbetspost 

Arbetena ska säkras mot väderpåverkan 1x  Arbetspost 
montage av ovanstående partier area / st   Arbetspost 
t o m 1,5 m2 119st  Arbetspost 
1,5 - 2,5 m2 55st  Arbetspost 
2,5 - 5,0 m2 87st  Arbetspost 
fönsterdörrar 118st  Arbetspost 
leverans och montage littera AL13-AL13 REI 90     
14 st, 40 m2 

40 m2 
 Arbetspost 

efterbeslag låscylinder 10,0  ej definerbart 
montage av ovanstående ytterdörrar enkeldörr 10st  Arbetspost 
montage av ovanstående ytterdörrar enkeldörr 27st  Arbetspost 
montage av ovanstående ytterdörrar enkeldörr 41st  Arbetspost 
montage av ovanstående innerdörrar enkeldörr 218st  Arbetspost 
montage av ovanstående fronter pardörr 22st  Arbetspost 
garage enl RB, ev stenull (1420 m2) 1x  Inget material 
tillägg pelarmontage 3st  Inget material! 
tillägg, samtliga boxar, våningsregister och 
anslagstavlor i trapphus kläs in i, ram av ek antal 
ramar 

12,0 

 Inräknat i övriga poster 
Utrustning i wc lokal, rwc enl RB fabrikat Bygg 
Beslag 

5st 
 

ej definerbart 

soprum, sopkvast med hållare 2st  För tidskrävande till mängd 
garage, trapphussiffror typsnitt Gill Sans H 300 4st  För tidskrävande till mängd 
sopkvast med hållare 1st  För tidskrävande till mängd 
städ kroklist 1st  För tidskrävande till mängd 
sopkvast med hållare 1st  För tidskrävande till mängd 
dörrbroms typ Fix 523t-2 51,0  ej definerbart 



dörrstängare i brandcellsgräns 21st  ej definerbart 
hyllinredning typ sparring Elfa Classic 3 hyllplan 
med lågtryckslaminat komplett inkl skenor och 
konsoler, B 400, L 1300 

1st 

 

För tidskrävande till mängd 

komplett utr. för peronal/kunder 4st  ej definerbart 
Skyltar enl BB sid 30 lägenheter 51st  För tidskrävande till mängd 
förråd 59st  För tidskrävande till mängd 
allmänna/tekniska utrymmen 23st  För tidskrävande till mängd 
elcentral 22st  För tidskrävande till mängd 
utrymmningsskyltar 13st  För tidskrävande till mängd 
duschutr inkl draperi och skena 4st  För tidskrävande till mängd 
Brandtätningar runt genomföringar för 
installationer. 

1x 
 Ingen relaterbar mängd 

Ljudtätningar runt genomföringar för installationer. 1x  Ingen relaterbar mängd 
Handledare inomhus komplett enl ritn A-40.1-90 
tom A-40.1-60, RB s.4, ledstång i ek diam 45 
komplett inkl infästningar 

18st 

 Inräknat i räcke 
ev handledare av stål komlett inkl infästningar plan 
0-1, L 7850 

4st 
 Inräknat i räcke 

Väggform t o m 3250 915,0  Förbrukas ej 
Väggform 7250-8250 225,0  Förbrukas ej 
Väggform t o m 3250 1050,0  Förbrukas ej 
Väggform 7250-8250 225,0  Förbrukas ej 
Väggform 3250-4250 900,0  Förbrukas ej 
Väggform 4250-5250 1420,0  Förbrukas ej 
Plan 2-6, väggform t o m 3250 4584,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, boende, tj tom 250, sth t o m 
3500 

1294,0 
 

Förbrukas ej 

Terrassbjälklag VT utförande, tj t o m 250, sth t o m 
3500 

1015,0 
 

Förbrukas ej 

Bjälklag horisontellt, boende, tj t o m 250, sth t o m 
3500 

1242,0 
 

Förbrukas ej 

Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 1094,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 883,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 883,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 431,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 233,0  Förbrukas ej 
tj t o m 250, sth t o m 3500 220,0  Förbrukas ej 
Bjälklag horisontellt, tj t o m 250, sth t o m 3500 61,0  Förbrukas ej 
Elfronter komplett beslagna enl ritn A-40.1-10 tom 
A-40.1-60, elnisch med dörrar av massiv trä 
komplett beslagna, EL14 1400x2100     22 st 

22 st 

 

För tidskrävande till mängd 

Takfönster komplett utförande tätning med 
fogmassa 

37,0 
 Finns ej i ecoinvent 

Målning av golv inomhus typ dammbindande medel 630  
För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

garage, fabrikat Flowcrete Deckshield ID golv 1420  
För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

fabrikat Electrolux torkskåp TS 4180 1,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

grovtvätt W5130H inkl sockel 1,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

tvättmaskin W575HLE inkl sockel 1,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

torktumlare T5250 RMC REV 1,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  



fabrikat Husqvarna induktionshäll typ QHI6401X 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

inbyggnadsugn typ QCE5015X 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

inbyggnadsmicro typ QN4236X, 48,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

diskmaskin helintegrerad QB6262I 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

kyl/frys typ QRT4231X 87,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

fläkt, typ Franke 600, rostfri 36,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

fabrikat Husqvarna inbyggnadsmicro typ QN4236X 2,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

diskamskin QB6261 2,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

kyl/frys QRT4231X 2,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

torktumplare QW7281 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

Husqvarna tvättmaskin QW148480 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

diskbänksbeslag, typ Intra Quadro 530TH-TM 51,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

kök lokal diskbänksbeslag, typ Intra Quadro 
530TH-TM 

3,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

fabrikat Cylinda tvättho typ 60 liter 1,0 
 

För tidskrävande enskilda ingående 
ämnen i förhållande till mängd.  

    
GENOVA - EJ BEDÖMDA POSTER (omkostnadskalkyl) 
Kalkylpost Mängd  Anledning 

Platschef              (månader som mängd) 27 mån  Förbrukas ej 
Arbetsledare         (månader som mängd) 24 mån  Förbrukas ej 
Utsättare              (månader som mängd) 8 mån  Förbrukas ej 
Entreprenadingenjör 24 mån  Förbrukas ej 
Inhägnad och bevakning 1x  Förbrukas ej/arbetspost 
Skyltar 1x  Förbrukas ej 
Provisoriska vägar (montagevägar) 1x  Görs av kommunen 

Provisorisk inkoppling 1x  Arbetpost 
Anslutningsavgifter 1x  Ej material 
Förbrukningsavgifter 1x  Ej material 

Tält, kassuner 60 tim  Förbrukas ej 
Manskapsbodar 4000 bd  Förbrukas ej 
WC 1500 bd  Förbrukas ej 
Kontorsbodar 2500 bd  Förbrukas ej 
Container 2000 bd  Förbrukas ej 
Diverse bodar - ospec. 0 bd  Förbrukas ej 
Diverse bodar - ospec. 0 bd  Förbrukas ej 
Diverse bodar - ospec. 0 bd  Förbrukas ej 
Betongblandare 480 bd  Förbrukas ej 
Golvspackelbalandare 200 bd  Förbrukas ej 
HC 400 A 500 bd  Förbrukas ej 
UC 63 A 3000 bd  Förbrukas ej 
UC32/230 9000 bd  Förbrukas ej 
Bodcentral 1500 bd   



Parkeringscentarl 600 bd  Förbrukas ej 
Kablage 5000 bd  Förbrukas ej 
Bygghiss 400 bd  Förbrukas ej 
Skivhiss 2,00 st  Förbrukas ej 
Skylift 400 bd  Förbrukas ej 
Dränkbara pumpar + slang 600 bd  Förbrukas ej 
Externa (bodar, maskiner m.m) 1 tim  Ej definierbart 
Interna (truck, traktor m.m) 1400 tim  Ej definierbart 
Byggkranar l ca 40 m 600 bd  Förbrukas ej 
Uttorkning och provisorisk uppvärmning 50 x  Inkluderad i totalsumma diesel 
Skyddsräcke kring balkonger 771 m  Förbrukas ej 

Täckmattor och tjältining 1x  Förbrukas ej 
Snöröjning 1x  Inkluderad i totalsumma diesel 

Besiktning och vibrationsmätning 1x  Arbetspost 
Besiktningsarbeten 1x  Arbetspost 
Låsschema 1x  Arbetspost 
Samordnad funktionsprävning 1x  Arbetspost 
Markhyra och markkostnadsersättning 1x  Ej material 
Kontorskostnader 1x  Ej material 

Reparation 1x  Ej definierbart 
Utsättning och avvägning 1x  Arbetspost 
Vädersäkring 1x  Förbrukas ej/ej definierbart 
Diesel till värmare 1x  Inkluderad i totalsumma diesel 

Skyddsutrustning 1x  Ej definierbart 
Slutstädning 8300 m2  UE-post 
Städning bodar 24 mån  UE-post 
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Förkortningar för Geografi: RoW = Rest of World. GLO = Global. RER = Europe. CA-QC = 

Quebec. EWS = Europe without Switzerland

Material Mängd Enhet Enhet 

Ecoinven

t

Titel i Ekoinvent Geografi Länk

aluminium 5549,4 kg kg Market for aluminium, primary, ingot RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/3c8c3602-80ed-4033-8493-

1081d14ca358/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

betong 607,8 m3 m3 market for concrete, 25MPa GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/44fa7702-bf9c-4b72-b96d-

PERSSON INVEST - HUS C - PRODUKTSTEG A1-A3

BILAGA 7 - Matchning Ecoinvent och resultat

betong 607,8 m3 m3 market for concrete, 25MPa GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/44fa7702-bf9c-4b72-b96d-

74bfeba4e6dd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

bitumen 4752,0 kg kg market for bitumen seal GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/c0afcd6c-fcc2-4d62-acf8-

120f76a98b0a/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

cellplast 9488,6 kg kg market for polystyrene foam slab GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/4c623cf1-f8bc-4d06-a221-

d7a571fcfd8e/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

cement 5694,0 kg kg market for cement mortar RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/7b44d2e5-6ce1-47ab-ad44-

00666b6dbbb1/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

floatglas 531,0 kg kg market for flat glass, coated GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8d8df730-ec4f-4649-bb12-

e890970f54c8/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

fruktträd 6,0 st unit market for fruit tree seedling, for planting GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ab27baa0-28c4-45df-9b84-

4f572193d740/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

fönster trä 915,0 m2 m2 market for window frame, wood, U=1.5 

W/m2K

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8f9afc2e-dc19-4383-bcce-

81097cdaa1ca/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

gips 315679,8 kg kg market for gypsum plasterboard GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9998d734-0ae3-4a42-afcb-

18c03d21b0ae/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

gipsbaserad 

kompositskiva

6025,0 kg kg market for gypsum fibreboard GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/f76a5eb5-388f-4b79-b134-

e399be88c1f0/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

glas härdat 27590,3 kg kg market for flat glass, uncoated GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/112d643c-6781-4f5c-9abf-

0837ef5166d1/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

glasull 509,4 kg kg market for glass wool mat GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/e0227763-e4e0-4775-aae3-

8150f7444b02/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce8150f7444b02/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

grus ####### kg kg market for gravel, crushed RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/72d012a8-d8c2-499e-9ca8-

7327ce9cca32/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Växthuseffek

t/Global 

uppvärmning

spotential

Nedbrytning av 

ozon i stratosfären

Försurningspotential 

för mark och vatten

Potential för 

övergödning

Potential för 

bildning av 

marknära ozon och 

fotokemiska 

oxidanter

Potential för 

utarmning av 

abiotiska 

tillgångar, 

element

Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

material

Biomassa Geotermisk Solenergi Vattenkraft Vindkraft

Kg CO2-

ekvivalenter

kg CFC 11-

ekvivalenter kg SO2-ekvivalenter

kg (PO4)3-

ekvivalenter

kg 

Etenekvivalenter

kg Sb-

ekvivalenteter 

(antimon) MJ MJ MJ MJ MJ MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

aluminium 20,550 6,4E-07 0,123 0,0281 0,0074 0,1165 385,5 2,0 0,024 0,000 16,893 0,137

betong 246,740 1,3E-05 0,660 0,1970 0,0296 0,8555 75,5 23,8 0,979 0,092 44,353 6,329

Förnyelsebar energiDATA PER ENHET MATERIAL

betong 246,740 1,3E-05 0,660 0,1970 0,0296 0,8555 75,5 23,8 0,979 0,092 44,353 6,329

bitumen 1,132 3,6E-07 0,006 0,0012 0,0004 0,0213 1,7 1,4
0,004 0,000 0,285 0,022

cellplast 3,999 1,9E-07 0,015 0,0024 0,0060 0,0425 1,5 0,7 0,016 0,001 0,718 0,092

cement 0,271 1,2E-08 0,001 0,0002 0,0000 0,0010 0,2 0,2 0,001 0,000 0,058 0,006

floatglas 1,223 1,0E-07 0,011 0,0015 0,0004 0,0072 0,7 0,4 0,006 0,000 0,283 0,034

fruktträd 1,301 1,2E-07
0,007

0,0029 0,0003 0,0074 9,0 8,0 0,022 0,022 0,783
0,104

fönster trä 204,950 1,3E-05 1,210 0,3700 0,0858 1,3211 3927,1 3759,0 2,326 0,048 152,280 13,438

gips 0,407 1,9E-08 0,003 0,0006 0,0001 0,0026 0,9 0,8 0,004 0,000 0,137 0,020

gipsbaserad 

kompositskiva

0,309 1,5E-08 0,002 0,0004 0,0001 0,0019 0,3 0,2 0,003 0,000 0,094 0,013

glas härdat 1,048 8,6E-08 0,010 0,0011 0,0003 0,0060 0,5 0,3 0,004 0,000 0,195 0,022

glasull 2,728 1,7E-07 0,018 0,0059 0,0010 0,0214 3,4 1,1 0,056 0,000 1,968 0,273

grus 0,018 1,8E-09 0,000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0 0,0 0,000 0,000 0,009 0,001



Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material Fossil Kärnkraft Naturskog (urskog)

Nettoanvändning 

av färskvatten

Bortskaffning av 

farligt avfall

Bortskaffning av 

icke farligt avfall

Bortskaffning av 

radioaktivt avfall

MJ MJ MJ MJ m3 kg kg kg

Material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

aluminium 184,417 182,070 2,345 0,003 0,0780 0,0003 2,850 0,0002

betong 1806,781 1672,300 134,400 0,081 4,2430 0,0040 62,546 0,0091

Icke förnyelsebar energi

betong 1806,781 1672,300 134,400 0,081 4,2430 0,0040 62,546 0,0091

bitumen 47,528
46,481

1,046 0,001
0,0068 0,0000 0,091 0,0002

cellplast 93,145 88,334 4,810 0,001 0,0090 0,0000 0,197 0,0000

cement 1,921 1,815 0,106 0,000 0,0024 0,0000 0,036 0,0000

floatglas 14,931 14,349 0,581 0,001 0,0070 0,0000 0,154 0,0001

fruktträd 14,507 12,841 1,664 0,003
0,0094 0,0000

0,848 0,0000

fönster trä 2536,345 2275,900 236,720 23,725 1,3733 0,0116 42,266 0,0076

gips 4,719 4,384 0,334 0,001 0,0026 0,0000 0,040 0,0000

gipsbaserad 

kompositskiva

3,492 3,271 0,221 0,000 0,0014 0,0000 0,034 0,0000

glas härdat 12,414 12,040 0,373 0,000 0,0061 0,0000 0,078 0,0000

glasull 43,004 38,234 4,763 0,007 0,0194 0,0000 0,286 0,0001

grus 0,260 0,241 0,020 0,000 0,0012 0,0000 0,007 0,0000



Växthuseffekt/

Global 

uppvärmnings

potential

Nedbrytning av 

ozon i stratosfären

Försurningspotential 

för mark och vatten

Potential för 

övergödning

Potential för 

bildning av 

marknära ozon och 

fotokemiska 

oxidanter

Potential för 

utarmning av 

abiotiska 

tillgångar, 

element

Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

Biomassa Geotermisk Solenergi Vattenkraft Vindkraft

Kg CO2-

ekvivalenter

kg CFC 11-

ekvivalenter kg SO2-ekvivalenter

kg (PO4)3-

ekvivalenter

kg 

Etenekvivalenter

kg Sb-

ekvivalenteter 

(antimon) MJ MJ MJ MJ MJ MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

aluminium 114040,2 0,0035 682,69 155,82 41,05 646,28 1115807,9 10923,4 1,4 93746,0 757,7 1010379,3

betong 149961,5 0,0077 401,00 119,72 18,02 519,95 45912,2 14457,7 595,0 56,2 26956,5 3846,8

Data per enhet multiplicerat med mängd - resultat

betong 149961,5 0,0077 401,00 119,72 18,02 519,95 45912,2 14457,7 595,0 56,2 26956,5 3846,8

bitumen 5378,8 0,0017 29,29 5,64 1,91 101,34 8218,8 6739,8 19,1 0,6 1352,5 106,9

cellplast 37941,9 0,0018 143,31 23,01 56,46 403,07 14280,0 6436,8 148,1 12,4 6812,0 870,6

cement 1542,6 0,0001 4,95 1,26 0,22 5,59 1303,3 927,6 7,9 0,4 330,6 36,9

floatglas 649,4 0,0001 5,90 0,78 0,21 3,83 382,4 210,6 3,4 0,1 150,4 17,9

fruktträd 7,8 0,0000 0,04 0,02 0,00 0,04 53,7 48,2 0,1 0,1 4,7 0,6

fönster trä 187529,3 0,0121 1106,88 338,59 78,48 1208,81 3593289,6 3439485,0 2128,3 44,4 139336,2 12295,8

gips 128418,6 0,0061 829,23 186,55 36,66 815,72 290887,0 240077,7 1279,2 24,0 43099,8 6406,4

gipsbaserad 

kompositskiva

1861,9 0,0001 12,23 2,63 0,54 11,65 1880,5 1213,2 16,8 0,4 569,0 81,1

glas härdat 28922,9 0,0024 270,66 31,52 9,48 166,25 14816,0 8726,8 118,2 2,2 5374,3 594,5

glasull 1389,7 0,0001 9,15 2,99 0,49 10,90 1713,2 543,3 28,7 0,1 1002,3 138,9

grus 30942,8 0,0030 185,16 51,61 9,80 210,89 23859,9 6843,9 410,8 19,6 14578,4 2007,2



Icke förnyelsebar 

enregi, totalt Kärnkraft Fossil Naturskog (urskog)

Nettoanvändning av 

färskvatten

Bortskaffning av 

farligt avfall

Bortskaffning av icke 

farligt avfall

Bortskaffning av 

radioaktivt avfall

MJ MJ MJ MJ m3 kg kg kg

Material

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

aluminium 1023403,9 13010,6 1010379,3 14,0 432,93 1,64 15813,6 0,959

betong 1098109,6 81684,5 1016375,9 49,2 2578,77 2,42 38013,7 5,516betong 1098109,6 81684,5 1016375,9 49,2 2578,77 2,42 38013,7 5,516

bitumen 225853,8 4971,1 220877,7 5,0 32,46 0,07 431,4 1,098

cellplast 883816,0 45642,8 838162,5 10,7 85,75 0,16 1871,5 0,421

cement 10939,7 601,7 10336,9 1,0 13,73 0,02 202,9 0,046

floatglas 7928,3 308,7 7619,3 0,3 3,70 0,01 82,0 0,028

fruktträd 87,0 10,0 77,0 0,0 0,06 0,00 5,1 0,000

fönster trä 2320755,7 216598,8 2082448,5 21708,4 1256,57 10,65 38673,4 6,981

gips 1489686,3 105415,0 1384035,1 236,3 818,75 5,30 12479,8 3,960

gipsbaserad 

kompositskiva

21040,6 1333,2 19706,0 1,4 8,31 0,03 203,7 0,058

glas härdat 342493,9 10295,3 332187,1 11,5 167,75 0,24 2161,8 1,109

glasull 21907,1 2426,2 19477,4 3,5 9,87 0,02 145,5 0,055

grus 436352,2 32748,9 403559,3 44,0 2003,37 1,26 11604,8 2,098



Material Mängd Enhet Enhet 

Ecoinven

t

Titel i Ekoinvent Geografi Länk

gummi 115,5 kg kg market for synthetic rubber GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/28be37b6-d65f-418c-a35a-

720703ec4e84/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

innerdörr trä 353,4 m2 m2 market for door, inner, wood GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/39e8d044-4cab-4b32-a5c5-

b32301f74f22/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

kalksten 7473,0 kg kg market for limestone, unprocessed RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/62643e8b-9078-40ec-a9ff-

71eb0645f9fd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

kalkstensmjöl 2171,8 kg kg market for limestone, crushed, for mill RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8cbfd3b1-8bcf-40a2-89b0-

f1f6e4a458c5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

klinker 63515,0 kg kg market for clinker RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/0b50a382-dee4-4330-a547-

3f30dcb553cd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

kromstål 34,2 kg kg steel production, chromium steel 18/8, hot 

rolled

RER https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/782744d0-111f-42a0-b04d-

0c5f137f2ab5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

lackfärg 8,3 kg kg market for alkyd paint, white, without 

solvent, in 60% solution state

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78098cd9-ebbe-4ff4-8000-

91438f01f2a6/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

laminerat klarglas 280,5 m2 m2 market for glazing, double, U<1,1 W/m2K, 

laminated safety glass

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/0908e309-a0a7-4e9e-a862-

9b11e74259a9/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

limträ 1514,9 m3 m3 Market for glued laminated timber, for 

indoor use

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ff31361c-c42b-41b6-938f-

503de3bac189/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

trä 682,5 m3 m3

Market for sawnwood, beam, softwood, 

dried (u=20%), planed GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/30416cae-ae93-47c4-8a01-

03573dfd21c5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

träd 239,0 st unit market for planting tree GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/812211bc-7efe-4ffc-8dab-

1668a6e128e9/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

träfiberskiva 14,7 m3 m3 market for fibreboard, hard GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8ba0e635-346b-463d-80b3-

11d719ff0af1/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

träull 1660,8 kg kg market for wood wool GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/3ceb411d-b732-4910-a092-

c9c69d26e48c/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

vegetabilisk olja 2146,2 kg kg market for vegetable oil, refined GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ef170e43-386b-4435-916f-

18bf37da03f4/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

ytterdörr trä 347,8 m2 m2 market for door, outer, wood-glass GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/51a35dd3-a925-498d-bc06-

4ea2c01933eb/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

zink 177,3 m2 m2 market for zinc coat, coils GLO https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/6d5b5984-b0e6-4aa5-bc66-

f6c9faddf77f/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

material

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

gummi 3,026 5,6E-07 0,015 0,0037 0,0008 0,0407 3,0 1,5 0,032 0,000 1,296 0,190

innerdörr trä 62,930 4,3E-06 0,393 0,1029 0,0240 0,4442 1314,0 1279,7 0,690 0,016 29,442 4,145

kalksten 0,002 3,0E-10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000

kalkstensmjöl 0,003 3,6E-10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,001 0,000

klinker 0,977 2,2E-08 0,002 0,0004 0,0001 0,0020 0,2 0,0 0,002 0,000 0,119 0,007

kromstål 4,905 2,6E-07 0,029 0,0080 0,0018 0,0314 13,1 2,2 0,051 0,001 10,535 0,232

lackfärg 6,494 5,6E-07 0,043 0,0120 0,0040 0,0344 23,9 21,8 0,048 0,001 1,799 0,265

laminerat 

klarglas

55,217 5,8E-06 0,400 0,0777 0,0163 0,3549 47,9 17,4 0,536 0,145 26,813 3,021

limträ 258,160 2,7E-05 1,587 0,5117 0,0983 1,8659

22739,2

22554,0 3,876 0,310 151,030 29,978

trä 104,660 0,0000113 0,621

0,1824

0,0380 0,7157 15974,6 15917,0 1,227 0,067 50,055 6,211

träd 2,028 1,9E-07 0,012 0,0036 0,0009 0,0135 2,5 1,5 0,011 0,000 0,917 0,054

träfiberskiva 1194,400 8,4E-05 7,275 2,0907 0,4853 8,2188 22017,0 21497,0 11,092 0,304 419,130 89,501

träull 0,092 7,9E-09 0,000 0,0002 0,0000 0,0006 3,3 3,2 0,002 0,000 0,069 0,010

vegetabilisk 

olja

4,465 1,0E-07 0,008 0,0099 0,0025 0,0053 35,8 35,4 0,009 0,003 0,345 0,050

ytterdörr trä 126,310 8,8E-06 0,885 0,2465 0,0472 0,7986 659,2 570,1 0,842 0,068 83,618 4,645

zink 5,262 6,1E-07 0,216 0,0536 0,0017 0,0466 5,8 1,3 0,000 0,000 4,278 0,256



Material

Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

gummi 89,964 85,238 4,724 0,002 0,0114 0,0000 0,237 0,0004

innerdörr trä 868,855 793,100 71,769 3,986 0,3209 0,0014 11,175 0,0025

kalksten 0,030 0,030 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000

kalkstensmjöl 0,040 0,039 0,001 0,000 0,0002 0,0000 0,000 0,0000

klinker 3,718 3,611 0,106 0,000 0,0051 0,0000 0,018 0,0000

kromstål 55,773 52,015 3,754 0,004 0,0258 0,0001 5,528 0,0001

lackfärg 73,426 63,314 4,502 5,611 0,0775 0,0001 2,153 0,0002

laminerat klarglas 732,349 668,200 64,107 0,042 0,3288 0,0025 8,872 0,0023

limträ

4172,542

3615,800 554,120 2,622 1,0507 0,0090 71,519 0,0213

trä 1507,848 1407,100 99,147 1,601 0,4190 0,0044 32,229 0,0078

träd 26,427 25,428 0,992 0,006 0,0071 0,0000 0,294 0,0001

träfiberskiva 15023,798 13838,000 1140,900 44,898 6,8232 0,0211 162,500 0,0354

träull 1,323 1,167 0,156 0,000 0,0004 0,0000 0,028 0,0000

vegetabilisk olja 20,733 10,169 0,824 9,740 0,3147 0,0000 0,342 0,0000

ytterdörr trä 1452,824 1351,900 99,648 1,276 0,8452 0,0172 22,846 0,0037

zink 70,644 65,925 4,718 0,001 0,0800 0,0021 0,411 0,0002



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ) cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

gummi 349,6 0,0001 1,72 0,43 0,09 4,70 348,5 173,1 3,7 0,0 149,7 22,0

innerdörr trä 22241,3 0,0015 139,05 36,38 8,50 157,00 464404,2 452284,4 243,8 5,5 10405,7 1464,8

kalksten 16,5 0,0000 0,26 0,06 0,01 0,10 4,1 1,8 0,0 0,0 2,2 0,1

kalkstensmjöl 6,4 0,0000 0,09 0,02 0,00 0,04 4,1 0,8 0,0 0,0 3,2 0,1

klinker 62023,6 0,0014 119,89 27,41 4,57 125,62 10770,5 2687,9 110,1 1,6 7526,5 444,4

kromstål 167,6 0,0000 0,99 0,27 0,06 1,07 446,2 76,7 1,7 0,0 359,9 7,9

lackfärg 53,6 0,0000 0,35 0,10 0,03 0,28 197,5 180,1 0,4 0,0 14,8 2,2

laminerat 

klarglas

15488,4 0,0016 112,28 21,78 4,57 99,55 13439,8 4880,4 150,4 40,6 7521,0 847,3

limträ 391085,9 0,0407 2404,60 775,11 148,88 2826,65 34447543,1 34166994,3 5871,1 469,1 228794,9 45413,6

trä 71433,8 0,0077 423,69 124,47 25,91 488,50 10903154,0 10863867,2 837,5 46,0 34164,2 4239,1

träd 484,6 0,0000 2,97 0,85 0,21 3,23 602,9 368,3 2,6 0,0 219,1 12,9

träfiberskiva 17581,6 0,0012 107,09 30,78 7,14 120,98 324090,6 316435,8 163,3 4,5 6169,6 1317,5

träull 152,1 0,0000 0,79 0,27 0,04 1,05 5466,0 5332,3 2,7 0,0 114,3 16,6

vegetabilisk 

olja

9581,8 0,0002 18,20 21,15 5,43 11,46 76872,3 75998,0 18,8 7,2 740,3 108,0

ytterdörr trä 43929,4 0,0031 307,87 85,72 16,42 277,76 229278,0 198264,6 292,9 23,6 29081,5 1615,4

zink 933,1 0,0001 38,35 9,51 0,30 8,26 1026,2 222,2 0,0 0,1 758,6 45,3

2919389,0 0,2101 28815,92 5791,37 1494,45 20337,09 54113382,9 17902,5 783936,1 1199480,3 #########2919389,0 0,2101 28815,92 5791,37 1494,45 20337,09 54113382,9 17902,5 783936,1 1199480,3 #########



Material

Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

gummi 10391,6 545,6 9845,7 0,3 1,32 0,00 27,3 0,043

innerdörr trä 307079,4 25365,3 280305,3 1408,8 113,40 0,49 3949,6 0,881

kalksten 224,8 2,8 222,1 0,0 0,19 0,00 0,6 0,001

kalkstensmjöl 86,0 1,9 84,1 0,0 0,47 0,00 0,3 0,000

klinker 236144,1 6761,8 229371,6 10,8 326,49 0,12 1159,3 0,910

kromstål 1905,2 128,2 1776,8 0,1 0,88 0,00 188,8 0,004

lackfärg 605,8 37,1 522,3 46,3 0,64 0,00 17,8 0,001

laminerat klarglas 205424,0 17982,0 187430,1 11,9 92,23 0,69 2488,5 0,652

limträ 6320972,6 839434,9 5477565,7 3971,9 1591,70 13,67 108343,9 32,254

trä 1029154,8 67671,0 960391,3 1092,5 286,01 2,98 21997,3 5,291

träd 6315,9 237,1 6077,3 1,6 1,70 0,01 70,3 0,027

träfiberskiva 221150,3 16794,0 203695,4 660,9 100,44 0,31 2392,0 0,521

träull 2197,5 258,7 1938,3 0,5 0,68 0,00 47,0 0,010

vegetabilisk olja 44496,2 1768,9 21824,4 20902,8 675,36 0,04 734,1 0,098

ytterdörr trä 505277,6 34656,6 470177,3 443,7 293,94 5,97 7945,6 1,300

zink 12527,3 836,7 11690,6 0,1 14,19 0,38 72,9 0,027

3932368,6 #REFERENS! 51747,9 51495,78 82,66 484938,9 130,6163932368,6 #REFERENS! 51747,9 51495,78 82,66 484938,9 130,616



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

Armering 306839 kg kg Market for reinfocement steel GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/a54f5879-849b-4cb1-a8eb-

833b0878c514/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Gips 196067 kg

kg market for gypsum plasterboard

GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9998d734-0ae3-4a42-afcb-

18c03d21b0ae/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Gruskrossmaterial/

berg 175000 kg

kg market for gravel, crushed RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/72d012a8-d8c2-499e-9ca8-

7327ce9cca32/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Stål 83822,1 kg kg Market for steel, low-alloyed GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/c8efb393-b695-4288-a258-

bf2d76e91c19/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Klinker 67357,8 kg

kg market for clinker

RoW

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/0b50a382-dee4-4330-a547-

3f30dcb553cd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

GENOVA - HUS B - PRODUKTSTEG A1-A3

Klinker 67357,8 kg RoW 3f30dcb553cd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Spackel 54697,5 kg kg Market for base plaster GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9c228719-cc9e-448e-9b0a-

e37de3ebc9c7/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Skiffer 28828,8 kg

kg market for shale GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/75ea7a53-b55e-4560-80f7-

e45575645792/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Puts 23532 kg kg Market for cover plaster, mineral GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/add6685f-b6a4-45fb-a3d6-

6acbff68bfbe/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Leca 22645,4 kg

kg Market for lightweight concrete block, 

expanded clay GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/7dc63900-3f34-42ad-9379-

f7295fdf5556/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Bitumenbaserat 

tätskikt 18723,6 kg kg Market for bitumen seal, VA4 GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/82abe8b8-b791-4321-9576-

57cf691ae228/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Rostfritt stål 17154,2 kg kg Market for steel, chromium steel 18/8 GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/4693b57a-3331-4ffa-a5bd-

8424913c3077/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Glas 10715,1 kg

kg market for flat glass, uncoated GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/112d643c-6781-4f5c-9abf-

0837ef5166d1/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Wellpapp 9001,8 kg kg Market for corrugated board box GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9ba02934-943d-490d-b13e-

4f6a2edda64d/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Aluminium 7790,76 kg

kg Market for aluminium, primary, ingot RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/3c8c3602-80ed-4033-8493-

1081d14ca358/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Kvarts 5807,94 kg

kg

Market for silica sand GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9f675113-7975-4306-9552-

28231f43379d/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

m3 market for concrete, 25MPa GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/44fa7702-bf9c-4b72-b96d-

Betong 5378,39 m3

m3 market for concrete, 25MPa GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/44fa7702-bf9c-4b72-b96d-

74bfeba4e6dd/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce
Styren butadien 

copolymer 4887,5 kg
kg

Market for acrylnitrilie-butadiene-styrene 

copolymer GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/f9dcb61f-1226-46a0-8a08-

a72c19ddcee9/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Armering 2,255 0,0000002 0,010

0,0048

0,0013 0,0149 1,3 0,4 0,000 0,000 0,838 0,081

Gips

0,407 0,0000000 0,003 0,0006 0,0001 0,0026

0,9

0,8 0,004 0,000 0,137 0,020

Gruskrossmate

rial/berg

0,018 0,0000000 0,000 0,0000 0,0000 0,0001

0,0

0,0 0,000 0,000 0,009 0,001

Stål 1,743 0,0000001 0,008

0,0057

0,0010 0,0115 3,4 0,4 0,000 0,000 1,243 1,731

Klinker

0,977 0,0000000 0,002 0,0004 0,0001 0,0020

0,2

0,0 0,002 0,000 0,119 0,007

Klinker 0,2

Spackel 0,272 0,0000000 0,001

0,0002

0,0000 0,0009 0,2 0,2 0,000 0,000 0,057 0,008

Skiffer

0,009 0,0000000 0,000 0,0000 0,0000 0,0001

0,0

0,0 0,000 0,000 0,001 0,000

Puts 0,171 0,0000000 0,001

0,0002

0,0000 0,0011 0,2 0,2 0,000 0,000 0,051 0,008

Leca 0,517 0,0000000 0,003

0,0006

0,0001 0,0027 0,5 0,4 0,000 0,000 0,065 0,010

Bitumenbasera

t tätskikt 1,263 0,0000004 0,008

0,0026

0,0004 0,0225 2,6 1,5 0,000 0,000 0,934 0,198

Rostfritt stål 4,825 0,0000002 0,028

0,0076

0,0017 0,0310 12,8 2,2 0,000 0,000 10,366 0,227

Glas

1,048 0,0000001 0,010 0,0011 0,0003 0,0060

0,5

0,3 0,004 0,000 0,195 0,022

Wellpapp 0,999 0,0000001 0,004

0,0023

0,0002 0,0071 8,3 7,9 0,000 0,000 0,333 0,057

Aluminium

20,550 0,0000006 0,123 0,0281 0,0074 0,1165

19,0

2,0 0,024 0,000 16,893 0,137

Kvarts 0,045 0,0000000 0,000

0,0001

0,0000 0,0003 0,0 0,0 0,000 0,000 0,006 0,001

246,740 0,0000127 0,660 0,1970 0,0296 0,8555 23,8 0,979 0,092 44,353 6,329

Betong

246,740 0,0000127 0,660 0,1970 0,0296 0,8555

75,5

23,8 0,979 0,092 44,353 6,329

Styren 

butadien 4,562 0,0000001 0,014
0,0022

0,0011 0,0457 0,6 0,3 0,000 0,000 0,288 0,015



Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

MJ

Material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Armering 24,596 23,282 1,314 0,000 0,0143 0,0002 0,497 0,0001

Gips 4,719

4,384 0,334 0,001 0,0026 0,0000 0,040 0,0000

Gruskrossmaterial/

berg 0,260

0,241 0,020 0,000 0,0012 0,0000 0,007 0,0000

Stål 19,942 18,669 1,273 0,000 0,0089 0,0001 0,639 0,0000

Klinker 3,718 3,611

0,106 0,000 0,0051 0,0000 0,018 0,0000

Klinker 3,718 3,611

Spackel 1,712 1,583 0,128 0,000 0,0024 0,0000 0,019 0,0000

Skiffer 0,141

0,137 0,004 0,000 0,0000 0,0000 0,005 0,0000

Puts 2,203 2,071 0,132 0,000 0,0012 0,0000 0,036 0,0000

Leca 4,515 4,350 0,165 0,000 0,0026 0,0000 0,040 0,0000

Bitumenbaserat 

tätskikt 50,218 46,892 3,324 0,001 0,0113 0,0000 0,121 0,0003

Rostfritt stål 55,416 51,722 3,694 0,001 0,0218 0,0001 5,468 0,0001

Glas 12,435

12,040 0,373 0,022 0,0061 0,0000 0,078 0,0000

Wellpapp 14,664 13,674 0,971 0,018 0,0206 0,0000 0,172 0,0000

Aluminium 184,417

182,070 2,345 0,003 0,0780 0,0003 2,850 0,0002

Kvarts 0,528 0,511 0,016 0,000 0,0015 0,0000 0,011 0,0000

1672,300 134,400 0,081 4,2430 0,0040 62,546 0,0091

Betong 1806,781

1672,300 134,400 0,081 4,2430 0,0040 62,546 0,0091

Styren butadien 

copolymer 99,646 95,592 4,054 0,000 0,0113 0,0000 0,229 0,0000



Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Armering

691922,6 0,0580 3035,04 1465,43 409,45 4569,14 390388,5 108489,2 0,0 75,1 257112,9 24711,3

Gips

79760,0 0,0038 515,03 115,86 22,77 506,64 180668,2 149110,8 794,5 14,9 26769,0 3979,0

Gruskrossmate

rial/berg

3228,9 0,0003 19,32 5,39 1,02 22,01 2489,8 714,2 42,9 2,0 1521,3 209,5

Stål

146127,1 0,0109 705,90 481,10 80,24 961,19 281506,4 32201,9 0,0 37,9 104207,7 145058,9

Klinker

65776,2 0,0015 127,14 29,07 4,84 133,22 11422,2 2850,5 116,8 1,7 7981,9 471,2

Klinker

Spackel

14871,7 0,0005 42,92 11,20 2,02 47,73 12602,9 9070,5 0,0 2,2 3116,5 413,7

Skiffer

257,3 0,0000 1,69 0,34 0,07 1,83 72,0 25,3 0,9 0,3 40,1 5,4

Puts

4933,2 0,0004 26,53 5,92 1,25 31,45 6381,5 4685,0 0,0 2,3 1468,5 225,7

Leca

11716,0 0,0003 69,55 13,80 3,20 60,79 10792,9 9081,0 0,0 2,0 1478,0 231,9

Bitumenbasera

t tätskikt

23653,6 0,0079 156,81 49,50 7,92 421,11 48585,4 27377,7 0,0 2,0 17493,5 3712,2

Rostfritt stål

82772,4 0,0041 484,04 129,53 29,39 532,17 219504,0 37783,8 0,0 8,4 177820,4 3891,3

Glas

11232,7 0,0009 105,12 12,24 3,68 64,57 5754,0 3389,2 45,9 0,8 2087,2 230,9

Wellpapp

8993,2 0,0007 37,89 20,62 2,06 63,79 74898,5 71384,3 0,0 1,6 2998,1 514,5

Aluminium

160100,1 0,0050 958,42 218,76 57,62 907,31 148200,0 15335,3 189,6 2,0 131609,3 1063,8

Kvarts

264,0 0,0000 1,78 0,34 0,08 1,64 193,1 153,0 0,0 0,2 34,4 5,5

1327064,0 0,0685 3548,61 1059,49 159,43 4601,27 406293,5 127941,1 5265,7 497,5 238547,7 34041,4

Betong

1327064,0 0,0685 3548,61 1059,49 159,43 4601,27 406293,5 127941,1 5265,7 497,5 238547,7 34041,4

Styren 

butadien 
22296,3 0,0004 69,66 10,56 5,52 223,25 2773,4 1293,3 0,0 1,0 1408,1 71,0



Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

MJ

Material

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Armering

7546920,8 7143832,6 403033,4 54,8 4388,11 46,92 152416,3 16,723

Gips

925235,0 859615,7 65472,6 146,8 508,52 3,29 7751,1 2,459

Gruskrossmaterial

/berg

45534,0 42112,0 3417,4 4,6 209,06 0,13 1211,0 0,219

Stål

1671569,1 1564875,4 106680,4 13,2 743,74 8,48 53559,0 3,737

Klinker

250431,6 243249,2 7170,9 11,4 346,24 0,12 1229,4 0,965

Klinker

Spackel

93624,2 86597,1 7022,1 5,1 129,28 0,13 1039,5 0,385

Skiffer

4052,4 3951,0 101,2 0,2 0,74 0,02 143,4 0,025

Puts

63504,9 59701,6 3800,5 2,8 33,68 0,13 1041,9 0,232

Leca

102247,8 98507,3 3737,2 3,4 57,98 0,10 913,2 0,232

Bitumenbaserat 

tätskikt

940256,1 877989,3 62243,0 23,8 211,99 0,51 2262,4 5,650

Rostfritt stål

950619,5 887249,5 63360,8 9,3 374,13 1,84 93806,0 2,054

Glas

133239,2 129009,9 3998,3 230,9 65,15 0,09 839,6 0,431

Wellpapp

131998,0 123090,6 8741,2 166,2 185,05 0,14 1544,9 0,295

Aluminium

1436748,4 1418463,2 18265,4 19,7 607,78 2,31 22200,5 1,346

Kvarts

3065,2 2970,2 95,0 0,1 8,96 0,01 66,1 0,012

9717573,1 8994281,9 722855,6 435,6 22820,51 21,40 336396,8 48,813

Betong

9717573,1 8994281,9 722855,6 435,6 22820,51 21,40 336396,8 48,813

Styren butadien 

copolymer
487021,1 467205,9 19814,9 0,3 55,44 0,04 1121,6 0,075



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

Plåt 3166,7 kg kg Market for tin GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/5c25b18b-d3e8-4584-8775-

5bca9bd1723e/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Polyeten 3022,87 kg

kg market for polyethylene, high density, 

granulate

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ce2bd5bf-2085-4a0c-abab-

b8112a1c1127/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Ureaformaldehydli

m 1858,65 kg kg Market for urea formaldehyde resin GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/74cd6a57-0c4b-44cb-a433-

9475e43a2dab/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Mineralull 241958 kg

kg market for stone wool GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/f4fd316f-8d8e-440c-bc3c-

c5398a6e2e32/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Zinktäckning 1569,56 m2 m2 Market for zinc coat, pieces GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/520572c6-fcd0-4743-9357-

f83a3d879c29/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Cellplast 26354,7 kg

kg market for polystyrene foam slab GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/4c623cf1-f8bc-4d06-a221-

d7a571fcfd8e/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Polyamid 1267,2 kg kg

Market for glass fibre reinforced plastic, 

polyamide, injection moulded GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/1fa61a5d-a2ae-4478-84d8-

d4de9f717ad8/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Polypropen 982,99 kg

kg market for polypropylene, granulate GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/47f51ac0-82a4-4b2d-8d93-

97b18246412f/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dcePolypropen 982,99 kg 97b18246412f/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Fönster, 

trä/aluminium 751,66 m2 m2 Market for window frame GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ebc1b71a-441b-4b85-8b1c-

d1f33a583d99/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Spegelglas 742,86 kg

kg market for flat glass, coated GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8d8df730-ec4f-4649-bb12-

e890970f54c8/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Konstfibrer 345,6 kg

kg Market for cellulose fibre, inclusive blowing 

in GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/196c40da-e66f-4402-ac9b-

633f4a1fdfb6/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

polyesterharts 305,681 kg kg Market for polyester resin, unsaturated GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/1bd3f2ed-5028-453c-86b7-

0d8a96d49ae4/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Zink 245,249 kg kg Market for zinc GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/380227b4-cc25-42f6-8766-

1917763971ab/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Naturfibrer 230,4 kg kg Market for cotton fibre GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/7c001db5-bc4d-4bb3-b14c-

f5431b5c0ff4/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Furu 228,421 m3 m3

Market for sawnwood, beam, softwood, 

dried (u=20%), planed GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/30416cae-ae93-47c4-8a01-

03573dfd21c5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Bentonit 214,2 kg kg Market for bentonite GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/7b50eb74-0696-4a9e-8ef1-

0eb3c7b551d9/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

PVC-golv 203,5 kg

kg market for polyvinylchloride, bulk 

polymerised

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/82acd7ba-5cd4-4d95-bec1-

d2d9240da756/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Krom 163,7 kg kg Market for chromium GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/77e87a4d-4a43-42ef-ad2f-

ac1e1314ed35/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/28be37b6-d65f-418c-a35a-

Syntetisk gummi 149,74 kg kg Market for synthetic rubber GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/28be37b6-d65f-418c-a35a-

720703ec4e84/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Akrylfogmassa 118,446 kg
kg

Akrylfogmassa GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/fc67978a-2b3f-4c49-a479-

93226e5a73e2/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

material

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Plåt 20,513 0,0000012 0,491

0,0529

0,0178 0,1725 24,3 6,4 0,000 0,001 14,624 3,325

Polyeten

2,030 0,0000000 0,007 0,0006 0,0006 0,0339

0,9

0,3 0,000 0,000 0,600 0,002

Ureaformalde

hydlim 3,001 0,0000004 0,020

0,0037

0,0014 0,0301 1,4 0,7 0,000 0,000 0,592 0,092

Mineralull

1,353 0,0000001 0,011 0,0021 0,0006 0,0095

0,8

0,4 0,009 0,000 0,361 0,045

Zinktäckning 7,930 0,0000006 0,070

0,0243

0,0027 0,0652 10,1 3,9 0,000 0,001 5,945 0,252

Cellplast

3,999 0,0000002 0,015 0,0024 0,0060 0,0425

1,5

0,7 0,016 0,001 0,718 0,092

Polyamid 9,018 0,0000001 0,034

0,0078

0,0017 0,0652 4,0 2,3 0,000 0,000 1,481 0,245

Polypropen

2,064 0,0000000 0,007 0,0007 0,0004 0,0330

0,5

0,2 0,000 0,000 0,311 0,002

Polypropen 0,5

Fönster, 

trä/aluminium 410,650 0,0000204 2,375

0,6741

0,1535 2,5906 3880,0 3489,4 0,000 0,057 368,330 22,193

Spegelglas

1,223 0,0000001 0,011 0,0015 0,0004 0,0072

0,7

0,4 0,006 0,000 0,283 0,034

Konstfibrer 0,569 0,0000001 0,004

0,0012

0,0002 0,0043 2,8 2,4 0,008 0,003 0,309 0,036

polyesterharts 6,194 0,0000008 0,020

0,0085

0,0175 0,0451 10,1 8,2 0,043 0,001 1,563 0,248

Zink 4,708 0,0000002 0,049

0,0193

0,0018 0,0428 6,3 1,2 0,014 0,000 4,962 0,111

Naturfibrer 3,305 0,0000004 0,028

0,0138

0,0007 0,0189 44,0 42,2 0,040 0,029 1,477 0,244

Furu 104,660 0,0000113 0,621

0,1824

0,0380 0,7157 15974,6 15917,0 1,227 0,067 50,055 6,211

Bentonit 0,038 0,0000000 0,000

0,0001

0,0000 0,0003 0,0 0,0 0,000 0,000 0,005 0,001

PVC-golv

2,147 0,0000000 0,006 0,0010 0,0004 0,0243

1,0

0,0 0,001 0,000 0,949 0,004

Krom 29,965 0,0000015 0,159

0,0488

0,0078 0,1963 125,6 8,3 0,485 0,001 113,950 2,880

Syntetisk 0,0037Syntetisk 

gummi 3,026 0,0000006 0,015

0,0037

0,0008 0,0407 3,0 1,5 0,032 0,000 1,296 0,190
Akrylfogmass

a
2,171 0,0000005 0,012 0,0028 0,0010 0,0410

1,2
0,4 0,000 0,000 0,627 0,104



Material

Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Plåt 287,279 233,070 54,207 0,002 1,1146 0,0003 1,106 0,0013

Polyeten 77,660

72,803 4,857 0,000 0,0037 0,0000 0,083 0,0000

Ureaformaldehydli

m 62,614 61,025 1,588 0,000 0,0093 0,0000 0,280 0,0002

Mineralull 17,036

16,247 0,788 0,001 0,0107 0,0000 0,086 0,0000

Zinktäckning 89,975 85,091 4,883 0,001 0,0977 0,0033 0,837 0,0002

Cellplast 93,145

88,334 4,810 0,001 0,0090 0,0000 0,197 0,0000

Polyamid 144,100 128,390 15,710 0,000 0,1174 0,0001 0,676 0,0001

Polypropen 75,900

71,635 4,265 0,000 0,0051 0,0000 0,079 0,0000

Polypropen 75,900

Fönster, 

trä/aluminium 4789,950 4361,000 423,240 5,710 4,8818 0,0291 73,937 0,0125

Spegelglas 14,931

14,349 0,581 0,001 0,0070 0,0000 0,154 0,0001

Konstfibrer 8,243 7,655 0,586 0,002 0,3093 0,0000 0,150 0,0000

polyesterharts 97,038 89,949 5,543 1,546 0,0638 0,0001 0,418 0,0002

Zink 49,809 47,526 2,281 0,001 0,0794 0,0031 0,439 0,0001

Naturfibrer 37,235 33,555 3,677 0,004 1,9928 0,0000 0,378 0,0001

Furu 1507,848 1407,100 99,147 1,601 0,4190 0,0044 32,229 0,0078

Bentonit 0,587 0,575 0,012 0,000 0,0001 0,0000 0,010 0,0000

PVC-golv 62,170

50,108 12,062 0,000 0,0110 0,0000 0,168 0,0000

Krom 378,491 330,150 48,310 0,031 0,1365 0,0005 4,529 0,0010

Syntetisk gummi 89,964 85,238 4,724 0,002 0,0114 0,0000 0,237 0,0004

Akrylfogmassa 89,914
86,958 2,956 0,000 0,0113 0,0000 0,205 0,0003



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Plåt

64958,5 0,0037 1554,82 167,58 56,22 546,22 77025,8 20184,5 0,0 2,4 46309,8 10529,0

Polyeten

6134,9 0,0000 21,26 1,86 1,94 102,43 2803,9 982,2 1,2 0,1 1813,8 6,6

Ureaformalde

hydlim

5578,6 0,0008 37,90 6,79 2,69 55,94 2589,3 1316,8 0,0 0,5 1100,9 171,1

Mineralull

327394,0 0,0282 2598,63 515,15 155,96 2290,74 205102,1 104755,9 2214,1 18,2 87272,0 10841,9

Zinktäckning

12446,0 0,0010 109,18 38,22 4,26 102,28 15910,4 6182,8 0,0 1,0 9330,5 396,0

Cellplast

105384,5 0,0050 398,04 63,90 156,83 1119,55 39663,0 17878,5 411,5 34,4 18920,6 2418,1

Polyamid

11428,0 0,0002 43,69 9,88 2,12 82,67 5087,1 2900,2 0,0 0,5 1876,5 309,8

Polypropen

2028,4 0,0000 6,59 0,74 0,44 32,43 500,6 192,5 0,4 0,0 305,6 2,1

Polypropen

Fönster, 

trä/aluminium

308669,2 0,0154 1784,82 506,69 115,41 1947,25 2916426,0 2622842,4 0,0 43,1 276858,9 16681,6

Spegelglas

908,4 0,0001 8,25 1,09 0,30 5,36 535,0 294,6 4,8 0,1 210,4 25,1

Konstfibrer

196,8 0,0000 1,49 0,40 0,07 1,49 958,4 835,3 2,7 1,0 106,9 12,4

polyesterharts

1893,4 0,0002 6,21 2,58 5,35 13,78 3072,8 2506,1 13,1 0,2 477,7 75,7

Zink

1154,5 0,0000 12,11 4,72 0,45 10,49 1549,1 301,3 3,4 0,1 1217,0 27,3

Naturfibrer

761,4 0,0001 6,36 3,17 0,17 4,36 10130,4 9718,0 9,3 6,7 340,3 56,1

Furu

23906,5 0,0026 141,79 41,66 8,67 163,48 3648918,6 3635770,6 280,3 15,4 11433,6 1418,7

Bentonit

8,2 0,0000 0,05 0,01 0,00 0,06 2,1 0,8 0,0 0,0 1,1 0,1

PVC-golv

436,9 0,0000 1,27 0,21 0,07 4,94 200,0 6,0 0,1 0,0 193,0 0,8

Krom

4905,3 0,0002 26,04 7,98 1,28 32,13 20558,1 1353,4 79,4 0,2 18653,6 471,5

Syntetisk 453,2 0,0001 2,23 0,56 0,12 6,09 451,8 224,4 4,8 0,0 194,0 28,5Syntetisk 

gummi

453,2 0,0001 2,23 0,56 0,12 6,09 451,8 224,4 4,8 0,0 194,0 28,5

Akrylfogmass

a
257,1 0,0001 1,43 0,33 0,12 4,85 139,0 52,4 0,0 0,1 74,3 12,3



Material

Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Plåt

909726,9 738062,8 171657,3 6,8 3529,60 0,91 3500,8 4,217

Polyeten

234754,7 220073,9 14680,6 0,2 11,24 0,00 252,0 0,024

Ureaformaldehydl

im

116376,9 113424,1 2952,3 0,5 17,23 0,08 519,5 0,280

Mineralull

4121884,5 3931099,5 190581,0 204,0 2584,12 3,42 20750,8 6,147

Zinktäckning

141221,3 133555,1 7664,5 1,7 153,33 5,12 1313,8 0,247

Cellplast

2454819,7 2328016,1 126774,0 29,7 238,17 0,45 5198,2 1,170

Polyamid

182603,9 162695,8 19907,7 0,4 148,78 0,09 856,0 0,137

Polypropen

74609,0 70416,5 4192,5 0,1 5,02 0,00 78,1 0,008

Polypropen

Fönster, 

trä/aluminium

3600413,8 3277989,3 318132,6 4292,0 3669,45 21,90 55575,5 9,393

Spegelglas

11091,6 10659,3 431,8 0,5 5,18 0,01 114,7 0,039

Konstfibrer

2848,9 2645,6 202,5 0,9 106,90 0,00 51,8 0,011

polyesterharts

29662,6 27495,7 1694,5 472,4 19,51 0,02 127,8 0,047

Zink

12215,6 11655,7 559,5 0,4 19,46 0,75 107,6 0,021

Naturfibrer

8579,0 7731,1 847,1 0,9 459,14 0,01 87,1 0,027

Furu

344423,5 321410,6 22647,2 365,6 95,72 1,00 7361,8 1,771

Bentonit

125,7 123,2 2,5 0,0 0,03 0,00 2,1 0,001

PVC-golv

12651,6 10197,0 2454,6 0,0 2,24 0,00 34,3 0,003

Krom

61958,9 54045,6 7908,3 5,0 22,34 0,07 741,4 0,163

13471,2 12763,5 707,3 0,3 1,71 0,01 35,4 0,056

Syntetisk gummi

13471,2 12763,5 707,3 0,3 1,71 0,01 35,4 0,056

Akrylfogmassa
10649,9 10299,8 350,1 0,0 1,34 0,00 24,3 0,036



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

Järn 79,0292 kg kg Market for pig iron GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/308d4a83-aee9-44d7-aac6-

083bf5809e90/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Plywood 76,0512 m3

m3 market for plywood, for outdoor use RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/32ee665a-b373-49d6-9a50-

ad2b61ae75c8/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Koppar 70,6815 kg kg Market for copper GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/be00a7f3-fb1b-43f6-bb63-

c0ddda7d174b/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Glasfiber 64,4284 kg kg Market for glass fibre GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/9817ea11-089f-4a63-86b4-

3fe13d90d990/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Melamin 57,0425 kg kg Market for melamine GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/896042b9-f103-414b-8d8a-

d471b666e6e4/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

OSB 49,764 m3

m3 Market for oriented strand board

GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/5ed886a6-a2d1-4bee-adad-

38f6b0b5a1c5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

MDF 49,1543 m3

m3 medium density fibre board production, 

uncoated

RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/3b622157-b439-464f-ad60-

935601b3535c/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Matjord 61250 kg

kg market for gravel, crushed RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/72d012a8-d8c2-499e-9ca8-

7327ce9cca32/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

m3 Market for glued laminated timber, for GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ff31361c-c42b-41b6-938f-

Limträ 48,6061 m3

m3 Market for glued laminated timber, for 

indoor use

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/ff31361c-c42b-41b6-938f-

503de3bac189/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Cement 35706,1 kg

kg market for cement mortar RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/7b44d2e5-6ce1-47ab-ad44-

00666b6dbbb1/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Spånskiva 16,6223 m3 m3

market for particleboard, uncoated GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/d5a63408-383d-48bf-8c9c-

1daa4cf915b5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Kork 16,2 kg

kg Market for cork, raw

GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/739932a9-bcde-41af-baa4-

78a80426fa9b/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Mossa/sedum 14,4 m3

m3

Market for peat moss GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/cc4bc0c5-7e0f-48c1-8dcb-

e1056c49c0d5/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Laminat 13,4081 m3 m3 Market for three layered laminated board GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/839a4f02-b4c6-4f8c-9dcd-

efcb0b5f9c7c/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Mässing 8,568 kg

kg

Market for brass RoW

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8230f7d8-cd3a-4338-8466-

93e0ada5c1e9/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Bly 3,4164 kg

kg

Market for lead GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/50e46305-585d-42a6-87f2-

33649bb43e44/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Paraffin 2,64072 kg kg Market for paraffin GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/73e15762-0f9f-4f76-9a92-

a1c40bb6f195/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Tenn 0,8 kg kg Market for tin GLO

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/5c25b18b-d3e8-4584-8775-

5bca9bd1723e/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Market for sawlog and veneer log, 

hardwood, measured as solid wood under https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/add0fdee-f804-4372-8f33-

Ek 0,72555 m3 m3

hardwood, measured as solid wood under 

bark EWS

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/add0fdee-f804-4372-8f33-

b71ef0327260/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Nickel 0,186 kg kg Market for nickel, 99,5% GLO

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/fdc8a372-67e1-4d5f-9c62-

cbbc70167f02/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

material

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Järn 1,840 0,0000002 0,008

0,0025

0,0013 0,0125 0,4 0,2 0,004 0,000 0,149 0,018

Plywood

636,830 0,0000616 4,334 1,1706 0,2991 4,9449

33330,8

32999,0 8,286 1,021 289,510 32,985

Koppar 4,111 0,0000002 0,369

0,2636

0,0142 0,0276 11,2 3,9 0,063 0,000 7,021 0,274

Glasfiber 2,676 0,0000002 0,018

0,0041

0,0007 0,0189 2,1 0,5 0,000 0,000 1,282 0,275

Melamin 5,009 0,0000006 0,036

0,0072

0,0013 0,0429 2,3 0,9 0,030 0,000 1,202 0,155

OSB

336,410 0,0000252 1,854 0,5530 0,1196 2,8431

17952,8

17811,0 0,000 0,204 117,910 23,686

MDF

76,144 0,0000072 0,496 0,1234 0,0359 0,6371

1150,7

1113,6 0,883 0,026 32,707 3,494

Matjord

0,018 0,0000000 0,000 0,0000 0,0000 0,0001

0,0

0,0 0,000 0,000 0,009 0,001

258,160 0,0000269 1,587 0,5117 0,0983 1,8659 22554,0 3,876 0,310 151,030 29,978

Limträ

258,160 0,0000269 1,587 0,5117 0,0983 1,8659

22739,2

22554,0 3,876 0,310 151,030 29,978

Cement

0,271 0,0000000 0,001 0,0002 0,0000 0,0010

0,2

0,2 0,001 0,000 0,058 0,006

Spånskiva

399,750 0,0000431 2,517 0,6503 0,2046 3,4724

5883,6

5699,5 3,959 0,166 155,100 24,841

Kork 0,059 0,0000000 0,000

0,0001

0,0001 0,0004 116,8 116,8 0,000 0,000 0,005 0,001

Mossa/sedum 131,980 0,0000005 0,037

0,0129

-0,0007 0,0452 7,8 1,9 0,140 0,162 4,943 0,687

Laminat 348,280 0,0000325 1,949

0,6464

0,1194 2,4901 34827,0 34589,0 0,000 0,332 198,920 38,748

Mässing 4,469 0,0000002 0,276

0,1924

0,0106 0,0334 9,9 3,2 0,050 0,000 6,499 0,232

Bly 1,254 0,0000002 0,031

0,0070

0,0013 0,0127 1,2 0,6 0,012 0,000 0,467 0,062

Paraffin 0,797 0,0000000 0,006

0,0009

0,0002 0,0250 0,6 0,5 0,000 0,000 0,096 0,013

Tenn 20,513 0,0000012 0,491

0,0529

0,0178 0,1725 24,3 6,4 0,000 0,001 14,624 3,325

0,0267

Ek 24,433 0,0000037 0,104 0,0388 0,1695 11904,0 11900,0 0,000 0,009 3,424 0,616

Nickel 11,158 0,0000006 3,010

0,1063

0,1199 0,0657 26,3 4,4 0,098 0,001 21,387 0,420



Material

Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Järn 19,552 19,259 0,293 0,000 0,0071 0,0002 0,098 0,0000

Plywood 10042,232

9500,900 535,670 5,662 2,7554 0,0145 103,820 0,0324

Koppar 46,891 42,313 4,571 0,007 0,1068 0,0001 1,840 0,0001

Glasfiber 39,976 35,219 4,757 0,000 0,0218 0,0000 0,315 0,0001

Melamin 89,915 87,290 2,622 0,002 0,0201 0,0001 0,349 0,0003

OSB 6205,324

5639,700 563,800 1,824 2,9193 0,0103 86,735 0,0171

MDF 1286,173

1229,700 56,263 0,210 0,3434 0,0014 11,304 0,0031

Matjord 0,260

0,241 0,020 0,000 0,0012 0,0000 0,007 0,0000

3615,800 554,120 2,622 1,0507 0,0090 71,519 0,0213

Limträ 4172,542

3615,800 554,120 2,622 1,0507 0,0090 71,519 0,0213

Cement 1,921

1,815 0,106 0,000 0,0024 0,0000 0,036 0,0000

Spånskiva 7264,581

6824,700 438,840 1,041 1,9692 0,0092 85,131 0,0219

Kork 0,926 0,907 0,014 0,005 0,0003 0,0000 0,040 0,0000

Mossa/sedum 1569,995 1559,100 10,884 0,011 0,3841 0,0001 1,107 0,0004

Laminat 5409,509 4752,000 654,510 2,999 1,4978 0,0128 88,221 0,0271

Mässing 50,086 46,084 3,997 0,005 0,0999 0,0010 1,485 0,0001

Bly 13,247 12,232 1,014 0,001 0,0163 0,0000 0,331 0,0000

Paraffin 55,558 55,325 0,233 0,000 0,0076 0,0000 0,052 0,0000

Tenn 287,279 233,070 54,207 0,002 1,1146 0,0003 1,106 0,0013

Ek 378,256 365,610 10,602 2,044 0,2713 0,0003 11,351 0,0024

Nickel 125,813 114,550 11,255 0,008 0,2680 0,0001 9,113 0,0004



Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Järn

145,4 0,0000 0,62 0,20 0,10 0,99 28,5 14,9 0,3 0,0 11,8 1,5

Plywood

48431,7 0,0047 329,58 89,03 22,75 376,07 2534847,4 2509613,5 630,1 77,6 22017,6 2508,5

Koppar

290,6 0,0000 26,05 18,63 1,00 1,95 794,2 274,1 4,5 0,0 496,3 19,4

Glasfiber

172,4 0,0000 1,14 0,26 0,04 1,22 134,5 34,2 0,0 0,0 82,6 17,7

Melamin

285,7 0,0000 2,03 0,41 0,08 2,45 128,7 49,6 1,7 0,0 68,5 8,8

OSB

16741,1 0,0013 92,25 27,52 5,95 141,48 893403,1 886346,6 0,0 10,1 5867,7 1178,7

MDF

3742,8 0,0004 24,36 6,07 1,77 31,32 56562,4 54738,3 43,4 1,3 1607,7 171,8

Matjord

1130,1 0,0001 6,76 1,88 0,36 7,70 871,4 250,0 15,0 0,7 532,4 73,3

12548,1 0,0013 77,15 24,87 4,78 90,69 1105262,9 1096261,4 188,4 15,1 7341,0 1457,1

Limträ

12548,1 0,0013 77,15 24,87 4,78 90,69 1105262,9 1096261,4 188,4 15,1 7341,0 1457,1

Cement

9673,1 0,0004 31,07 7,89 1,38 35,05 8172,7 5816,5 49,3 2,4 2073,3 231,2

Spånskiva

6644,7 0,0007 41,83 10,81 3,40 57,72 97798,1 94738,5 65,8 2,8 2578,1 412,9

Kork

0,9 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,01 1892,6 1892,5 0,0 0,0 0,1 0,0

Mossa/sedum

1900,5 0,0000 0,53 0,19 -0,01 0,65 112,2 26,8 2,0 2,3 71,2 9,9

Laminat

4669,8 0,0004 26,13 8,67 1,60 33,39 466962,3 463771,1 0,0 4,5 2667,1 519,5

Mässing

38,3 0,0000 2,37 1,65 0,09 0,29 85,1 27,0 0,4 0,0 55,7 2,0

Bly

4,3 0,0000 0,10 0,02 0,00 0,04 4,0 2,1 0,0 0,0 1,6 0,2

Paraffin

2,1 0,0000 0,01 0,00 0,00 0,07 1,5 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0

Tenn

16,4 0,0000 0,39 0,04 0,01 0,14 19,5 5,1 0,0 0,0 11,7 2,7

17,7 0,0000 0,08 0,02 0,03 0,12 8636,9 8634,0 0,0 0,0 2,5 0,4

Ek

Nickel

2,1 0,0000 0,56 0,02 0,02 0,01 4,9 0,8 0,0 0,0 4,0 0,1



Material

Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Järn

1545,2 1522,0 23,1 0,0 0,56 0,01 7,7 0,002

Plywood

763723,8 722554,8 40738,3 430,6 209,55 1,10 7895,6 2,468

Koppar

3314,3 2990,7 323,1 0,5 7,55 0,01 130,1 0,009

Glasfiber

2575,6 2269,1 306,5 0,0 1,40 0,00 20,3 0,007

Melamin

5129,0 4979,2 149,6 0,1 1,15 0,00 19,9 0,015

OSB

308801,8 280654,0 28056,9 90,8 145,28 0,51 4316,3 0,850

MDF

63221,0 60445,1 2765,6 10,3 16,88 0,07 555,6 0,154

Matjord

15936,9 14739,2 1196,1 1,6 73,17 0,05 423,8 0,077

202810,9 175749,8 26933,6 127,4 51,07 0,44 3476,3 1,035

Limträ

202810,9 175749,8 26933,6 127,4 51,07 0,44 3476,3 1,035

Cement

68600,9 64820,9 3773,4 6,5 86,08 0,14 1272,6 0,289

Spånskiva

120753,7 113441,9 7294,5 17,3 32,73 0,15 1415,1 0,364

Kork

15,0 14,7 0,2 0,1 0,01 0,00 0,7 0,000

Mossa/sedum

22607,9 22451,0 156,7 0,2 5,53 0,00 15,9 0,005

Laminat

72531,0 63715,1 8775,7 40,2 20,08 0,17 1182,9 0,363

Mässing

429,1 394,8 34,2 0,0 0,86 0,01 12,7 0,001

Bly

45,3 41,8 3,5 0,0 0,06 0,00 1,1 0,000

Paraffin

146,7 146,1 0,6 0,0 0,02 0,00 0,1 0,000

Tenn

229,8 186,5 43,4 0,0 0,89 0,00 0,9 0,001

274,4 265,3 7,7 1,5 0,20 0,00 8,2 0,002

Ek

Nickel

23,4 21,3 2,1 0,0 0,05 0,00 1,7 0,000



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

Maskiner 37,1303 antal unit Market for power sax, with catalytic 

converter

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/bb134c40-e07d-4a1d-b4aa-

9b0f895f2ace/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Batteri 7,68 kg kg Market for battery, Li-ion, rechargable, 

prismatic

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/bfd1bde6-ca72-4411-a078-

b9871a80b8f8/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Kompressorer 

spikpistoler

4,00 st unit Market for air compressor, screw-type 

compressor, 4 kW

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/c51aef21-2d0c-43b4-9a93-

fb08f2f9318c/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Avfall - Trä 8623,37 kg kg Market for waste wood, post-consumer GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/f96ecae4-e5df-4513-b801-

4b722b1dcf63/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Avfall - Deponi 6693,12 kg kg Market for hazardous waste, for incineration EWS https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/dd1623ef-8108-4518-bfee-

791f91c86cab/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

GENOVA - HUS B - PROCESSTEG A5

791f91c86cab/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Avfall - Skrot 3406,32 kg kg Market for waste bulk iron, excluding 

reinforcement

EWS https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/005b1be7-1ef2-492c-abac-

86530ff7108e/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Avfall - Brännbart 4501,92 kg kg Market for municipal solid waste RoW https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/e5272fe8-77fd-4f93-a74f-

b8e0cecc0d35/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Fästmaterial - stål 2000 kg kg Market for steel, low-alloyed GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/8aefece5-9991-4d49-945b-

33ab93df4816/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Vattenförbrukning 

totalt

1E+07 kg kg Market for tap water EWS https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/86799b9d-c88b-462e-a323-

f31ecf8ae454/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Dieselförbrukning 

totalt

1638000 MJ MJ Market for diesel, burned in building 

machine

GLO https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/43e798b4-7014-4668-92eb-

eed2b987d3c7/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Elförbrukning 

totalt

1200000 kWh kWh Market for electricity, medium voltage SE https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Maskiner 143,990 0,00 1,213 0,2574 0,0666 0,9498 306,4 56,0 1,213 0,057 243,210 5,887

Batteri 8,266 0,00 0,118 0,0762 0,0054 0,0596 12,6 3,1 0,107 0,004 8,744 0,572

Kompressorer 

spikpistoler

770,080 0,00 11,460 7,4546 0,5567 5,0315 1082,3 235,1 6,281 0,052 809,840 31,043

Avfall - Trä 0,004 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,001 0,000

Avfall - 

Deponi

2,608 0,00 0,005 0,0029 0,0013 0,0063 0,6 0,3 0,008 0,001 0,284 0,044

Deponi

Avfall - Skrot 0,004 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,002 0,001

Avfall - 

Brännbart

0,559 0,00 0,000 0,0006 0,0001 0,0002 0,0 0,0 0,000 0,000 0,009 0,001

Fästmaterial - 

stål

1,734 0,00 0,009 0,0057 0,0010 0,0114 1,7 0,4 0,013 0,001 1,258 0,067

Vattenförbruk

ning totalt

0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000

Dieselförbruk

ning totalt

0,093 0,00 0,001 0,0002 0,0000 0,0006 0,0 0,0 0,000 0,000 0,005 0,001

Elförbrukning 

totalt

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181



Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

MJ

Material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Maskiner 1706,031 1596,400 109,510 0,121 0,6750 0,0089 148,260 0,0032

Batteri 111,143 100,670 10,464 0,009 0,0799 0,0037 2,195 0,0003

Kompressorer 

spikpistoler

8917,698 8325,300 591,810 0,588 6,0281 0,4436 232,510 0,0182

Avfall - Trä 0,069 0,068 0,002 0,000 0,0000 0,0000 0,004 0,0000

Avfall - Deponi 11,035 10,329 0,704 0,002 0,0078 0,0000 0,475 0,0000

Avfall - Skrot 0,075 0,063 0,012 0,000 0,0000 0,0000 0,003 0,0000

Avfall - Brännbart 0,413 0,392 0,022 0,000 0,0006 0,0000 0,823 0,0000

Fästmaterial - stål 19,527 18,457 1,069 0,001 0,0088 0,0001 0,641 0,0000

Vattenförbrukning 

totalt

0,006 0,004 0,002 0,000 0,0012 0,0000 0,000 0,0000

Dieselförbrukning 

totalt

1,433 1,422 0,011 0,000 0,0001 0,0000 0,001 0,0000

Elförbrukning 

totalt

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001



Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

Maskiner 5346,4 0,0003 45,05 9,56 2,47 35,26 11375,9 2079,7 45,0 2,1 9030,5 218,6

Batteri 63,5 0,0000 0,91 0,59 0,04 0,46 96,5 24,1 0,8 0,0 67,2 4,4

Kompressorer 

spikpistoler

3080,3 0,0002 45,84 29,82 2,23 20,13 4329,2 940,4 25,1 0,2 3239,4 124,2

Avfall - Trä 37,6 0,0000 0,18 0,04 0,01 0,27 12,3 4,6 0,1 0,0 6,6 0,8

Avfall - 

Deponi

17455,7 0,0018 33,83 19,59 9,00 41,93 3974,7 1721,1 53,7 5,1 1899,2 295,6

Deponi

Avfall - Skrot 14,8 0,0000 0,07 0,03 0,00 0,11 15,7 5,3 0,2 0,8 7,1 2,4

Avfall - 

Brännbart

2517,6 0,0000 0,85 2,53 0,50 0,88 83,0 33,5 1,2 0,9 41,8 5,7

Fästmaterial - 

stål

3467,8 0,0003 17,01 11,49 1,92 22,74 3483,3 806,3 26,9 1,1 2515,8 133,2

Vattenförbruk

ning totalt

3817,5 0,0003 19,16 9,24 1,21 26,75 7377,5 2570,8 112,3 0,4 3465,9 1228,1

Dieselförbruk

ning totalt

151919,6 0,0246 1153,84 264,65 30,67 1047,88 12925,9 3843,1 183,7 11,8 7894,7 992,8

Elförbrukning 

totalt

58028,4 0,0073 240,36 104,82 10,75 236,45 3955715,7 1312440,0 174,9 4,8 2425680,0 217416,0



Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

MJ

Material

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

Maskiner 63345,5 59274,8 4066,1 4,5 25,06 0,33 5504,9 0,119

Batteri 853,6 773,1 80,4 0,1 0,61 0,03 16,9 0,002

Kompressorer 

spikpistoler

35670,8 33301,2 2367,2 2,4 24,11 1,77 930,0 0,073

Avfall - Trä 599,1 582,5 16,5 0,0 0,13 0,00 30,2 0,004

Avfall - Deponi 73859,9 69133,2 4710,3 16,4 52,18 0,20 3181,0 0,198

Avfall - Skrot 254,3 213,8 40,5 0,0 0,06 0,00 8,8 0,002

Avfall - Brännbart 1861,4 1762,8 98,4 0,1 2,58 0,00 3706,3 0,009

Fästmaterial - stål 39054,0 36914,0 2137,8 2,2 17,61 0,20 1281,8 0,084

Vattenförbrukning 

totalt

64607,3 44696,0 19907,0 4,3 11702,00 0,15 666,5 0,343

Dieselförbrukning 

totalt

2347135,8 2328908,4 18208,0 19,4 234,87 0,94 2350,9 15,561

Elförbrukning 

totalt

6471555,2 465120,0 6006240,0 195,2 1661,28 3,64 19328,4 97,598



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

El, uppvärmning av 

byggnad

9572800 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, uppvärmning av 

varmvatten

8376200 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, vädringspåslag 1196600 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

GENOVA - HUS B - BRUKSSTEG B6-B7

El, uppvärmning av 

ventilationsluft

2393200 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, fastighetsel 3589800 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El totalt 2,5E+07 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Vatten 8277500 kg kg Market for tap water Europé 

without 

Switzerlan

d

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/86799b9d-c88b-462e-a323-

f31ecf8ae454/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

material

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

El, 

uppvärmning 

av byggnad

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 

uppvärmning 

av varmvatten

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 

vädringspåslag

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 

uppvärmning 

av 

ventilationsluf

t

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, fastighetsel 0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El totalt 0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

Vatten 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000



Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

MJ

Material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

El, uppvärmning 

av byggnad

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, uppvärmning 

av varmvatten

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, vädringspåslag 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, uppvärmning 

av ventilationsluft

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, fastighetsel 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El totalt 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

Vatten 0,006 0,004 0,002 0,000 0,0012 0,0000 0,000 0,0000



Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

El, 

uppvärmning 

av byggnad

462911,9 0,0581 1917,43 836,20 85,77 1886,22 31556062,8 10469771,4 1395,3 38,2 19350457,9 1734399,9

El, 

uppvärmning 

av varmvatten

405047,9 0,0508 1677,75 731,68 75,05 1650,45 27611554,9 9161049,9 1220,9 33,5 16931650,7 1517599,9

El, 

vädringspåslag

57864,0 0,0073 239,68 104,53 10,72 235,78 3944507,8 1308721,4 174,4 4,8 2418807,2 216800,0

El, 

uppvärmning 

av 

ventilationsluf

t

115728,0 0,0145 479,36 209,05 21,44 471,56 7889015,7 2617442,8 348,8 9,6 4837614,5 433600,0

El, fastighetsel 173592,0 0,0218 719,04 313,58 32,16 707,33 11833523,5 3926164,3 523,2 14,3 7256421,7 650400,0

El totalt 1215143,7 0,1525 5033,26 2195,03 225,14 4951,34 82834664,8 27483149,8 3662,7 100,4 50794952,0 4552799,7

Vatten 3159,9 0,0002 15,86 7,65 1,00 22,14 6106,7 2128,0 93,0 0,3 2868,9 1016,6



Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

MJ

Material

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

El, uppvärmning 

av byggnad

51625752,9 3710417,3 47913778,6 1557,0 13252,58 29,04 154189,1 778,575

El, uppvärmning 

av varmvatten

45172533,7 3246615,1 41924556,2 1362,4 11596,01 25,41 134915,5 681,253

El, vädringspåslag 6453219,1 463802,2 5989222,3 194,6 1656,57 3,63 19273,6 97,322

El, uppvärmning 

av ventilationsluft

12906438,2 927604,3 11978444,6 389,3 3313,15 7,26 38547,3 194,644

El, fastighetsel 19359657,3 1391406,5 17967667,0 583,9 4969,72 10,89 57820,9 291,966

El totalt 135517601,2 9739845,4 125773668,7 4087,2 34788,03 76,23 404746,4 2043,759

Vatten 53478,7 36997,1 16478,0 3,5 9686,33 0,12 551,7 0,284



Material Mängd Enhet

Enhet 

Ecoinven

t Titel i Ekoinvent Geografi Länk

El, uppvärmning av 

byggnad

1,1E+07 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, uppvärmning av 

varmvatten

7302150 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, vädringspåslag 1081800 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, uppvärmning av 2974950 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

PERSSON INVEST - HUS C - BRUKSSTEG B6-B7

El, uppvärmning av 

ventilationsluft

2974950 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El, fastighetsel 1893150 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

El totalt 2,4E+07 kWh kWh Market for electricity, medium voltage Sweden https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/78c5b414-2cc1-4564-a63d-

8d8649a30c09/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce

Vatten 6275800 kg kg Market for tap water Europé 

without 

Switzerlan

d

https://v33.ecoquery.ecoinvent.org/Details/LCIA/86799b9d-c88b-462e-a323-

f31ecf8ae454/290c1f85-4cc4-4fa1-b0c8-2cb7f4276dce



Förnyelsebar 

energi, per 

enhet 

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

El, 

uppvärmning 

av byggnad

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 

uppvärmning 

av varmvatten

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 

vädringspåslag

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, 0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181El, 

uppvärmning 

av 

ventilationsluf

t

0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El, fastighetsel 0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

El totalt 0,048 0,00 0,000 0,0001 0,0000 0,0002 3,3 1,1 0,000 0,000 2,021 0,181

Vatten 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000



Icke förnyelsebar 

energi, per enhet 

material

MJ

Material

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI 

results, additional, 

resource, water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

El, uppvärmning 

av byggnad

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, uppvärmning 

av varmvatten

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, vädringspåslag 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, uppvärmning 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001El, uppvärmning 

av ventilationsluft

5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El, fastighetsel 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

El totalt 5,393 0,388 5,005 0,000 0,0014 0,0000 0,016 0,0001

Vatten 0,006 0,004 0,002 0,000 0,0012 0,0000 0,000 0,0000



Förnyelseba

r energi, 

totalt (MJ)

MJ

Material

CML 2001, 

Climate 

change, 

GWP100a

CML 2001, 

Stratospheric 

ozone depletion, 

ODP 25a

CML 2001, 

Acidification 

potential, Average 

European

CML 2001, 

Eutrophicatio

n potential, 

generic

CML 

2001,Photochemic

al oxidation, high 

Nox POCP

CML 2001, 

Resources

cumulative 

energy 

demand, 

biomass

cumulative 

energy 

demand, 

geothermal

cumulative 

energy 

demand, 

solar

cumulative 

energy 

demand, 

water

cumulative 

energy 

demand, 

wind

El, 

uppvärmning 

av byggnad

510047,9 0,0640 2112,67 921,35 94,50 2078,29 34769257,7 11535855,4 1537,4 42,1 21320817,6 1911005,1

El, 

uppvärmning 

av varmvatten

353110,1 0,0443 1462,62 637,86 65,43 1438,82 24071024,5 7986361,5 1064,4 29,2 14760566,0 1323003,5

El, 

vädringspåslag

52312,6 0,0066 216,68 94,50 9,69 213,16 3566077,7 1183164,7 157,7 4,3 2186750,5 196000,5

El, 143859,7 0,0181 595,88 259,87 26,65 586,18 9806713,7 3253702,8 433,6 11,9 6013563,9 539001,4El, 

uppvärmning 

av 

ventilationsluf

t

143859,7 0,0181 595,88 259,87 26,65 586,18 9806713,7 3253702,8 433,6 11,9 6013563,9 539001,4

El, fastighetsel 91547,1 0,0115 379,20 165,37 16,96 373,03 6240636,0 2070538,2 275,9 7,6 3826813,4 343000,9

El totalt 1150877,3 0,1444 4767,06 2078,94 213,24 4689,47 78453709,6 26029622,5 3469,0 95,1 48108511,4 4312011,5

Vatten 2395,8 0,0002 12,03 5,80 0,76 16,79 4630,0 1613,4 70,5 0,2 2175,1 770,7



Icke förnyelsebar 

enregi, totalt

MJ

Material

cumulative energy 

demand, nuclear

cumulative energy 

demand, fossil

cumulative energy 

demand, primary 

forest

Selected LCI results, 

additional, resource, 

water

EDIP2003, land 

filling, hazardous 

waste

EDIP2003, land 

filling, bulk waste

EDIP2003, land 

filling, radioactive 

waste

El, uppvärmning 

av byggnad

56882543,2 4088230,4 52792597,3 1715,6 14602,03 31,99 169889,4 857,853

El, uppvärmning 

av varmvatten

39380222,2 2830313,3 36548721,2 1187,7 10109,10 22,15 117615,7 593,898

El, vädringspåslag 5834107,0 419305,7 5414625,4 176,0 1497,64 3,28 17424,6 87,985

El, uppvärmning 16043794,2 1153090,6 14890219,7 483,9 4118,52 9,02 47917,5 241,959El, uppvärmning 

av ventilationsluft

16043794,2 1153090,6 14890219,7 483,9 4118,52 9,02 47917,5 241,959

El, fastighetsel 10209687,2 733784,9 9475594,4 307,9 2620,88 5,74 30493,0 153,974

El totalt 128350353,9 9224725,0 119121757,9 3871,0 32948,17 72,19 383340,2 1935,669

Vatten 40546,2 28050,3 12493,2 2,7 7343,94 0,09 418,3 0,215



Bilaga	8	–	Diagram	LCA-resultat	

	



	



	

	



	

	



	



	



	



	



	



	



	



	









	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	



	
	

	



	



	



	



	



	





	



	



	



	

	

	

	

	


