ÅSBOVÄGEN
KLIMATFAKTA

LCA-ANALYS, PRESENTATION
Vad är hållbarhet?

”Att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov”.
Detta är den mest kända definitionen av hållbarhet
och kommer från Brundtland-kommissionens
rapport Vår gemensamma framtid, 1987.
Hållbar utveckling består av tre delar:
•	
Ekologisk hållbarhet - att långsiktigt evara
vattnens, jordens och ekosystemens kvalitet och
stabilitet samt att minska påverkan på naturen
och människans hälsa.
•	
Ekonomisk hållbarhet - att hushålla med
mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
•	
Social hållbarhet - att bygga ett långsiktigt
stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Inledning

Fristadbostäder AB (FRIBO) har under lång
tid arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i
ett långsiktigt perspektiv och är sedan 2001
certifierade enligt miljöledningsstandarden
ISO14001. FRIBO ingår sedan 1999 i
Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) tillsammans med
fyra andra allmännyttiga bostadsföretag i
Sjuhäradsbygden (Stubo AB,Tranemobostäder AB,
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder och Vårgårda
Bostäder AB), samt är sedan 2016 medlemmar i
CSR Västsverige – Sveriges största CSR* -nätverk.

Bakgrund

FRIBO har funderat kring hur klimatavtrycket kan
bli så litet som möjligt i den egna verksamheten.

När det kommer till nybyggnation så görs
oundvikligen ett klimatavtryck som företaget
får leva med över lång tid i sitt förvaltande.
Redan tidigt i processen beslutade styrelsen att
byggnationen skulle ske i trä. Projektet kom att bli
Borås Stads satsning i ”Trästad 2012”. Stort fokus
sattes på ekologiskt hållbara val i byggprocessen.
LCA-analysen fungerar som hjälp i processen att
göra val för mindre klimatavtryck.
Redan i ett tidigt skede av planeringen restes
miljökrav på både själva byggprocessen och
materialval i husen. Samtidigt skulle detta gå hand i
hand med låg energiförbrukning och
husens estetik – vi skulle helt enkelt bygga vackra,
energisnåla hus med så liten negativ miljöpåverkan
som möjligt, både under byggprocessen och under
förvaltningen av husen. 2013 påbörjade FRIBO
byggnationen av två fastigheter om sammanlagt 44
lägenheter på Åsbovägen i Fristad.
Uppdraget att som totalentreprenör bygga husen
gick till AB Fristad Bygg, som sedan länge tänkt
hållbart byggande och har stor erfarenhet från att
konstruera och bygga i trä.
För att säkerställa att vi verkligen gjort
rätt materialval, gjordes under byggtiden
en genomgripande livscykelanalys (LCA) av
byggnationen och husen som helhet med fokus på
utsläpp av klimatgaser och energiförbrukning.
Med LCA avses att värdera den miljöbelastning
som en produkt eller tjänst har under hela sitt liv,
från råmaterial till avfall eller återvinning. Eftersom
miljöpåverkan i brukarskedet har minskat drastiskt
över tid, fokuserar vår LCA på materialval och
byggprocessen.Vi har därför att utesluta EoL

(End of Life – dvs miljöpåverkan vid rivning och
återvinning).
Analysen, som togs fram i samverkan med Fristad
Bygg, blev djupgående och inbegriper såväl
materialval och transporter som energi- och
andra förbrukningar under husens livslängd. En
jämförande studie gjordes med motsvarande
utsläpp om husen i stället byggts i betong.
Den datamodell som använts och resultatet av
LCA:n är kritiskt granskade av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, numera RISE. Detta har kunnat
göras genom finansiering av Boråsregionens
(Sjuhärads Kommunalförbund) stöd till
delregionala tillväxtmedel för miljö.
Tengbom, som var ansvariga arkitekter på
Åsbovägen, valde att kalla sitt koncept ”Trä
rakt igenom”. Förutom en stomme av trä utgör
innerväggarna i lägenheterna stommens insida,
dvs blottat trä. Här sparar man det material som
normalt används som inklädnad av väggarna,
tex gips. Även fasaderna är av rent trä, närmare
bestämt obehandlade cederträspån (Western
Red Cedar, jättetuja på svenska). Genom att
använda ett mycket tåligt och beständigt träslag
behövs det inte tillföras några kemikalier i form av
ytbehandling. Beräknad livslängd på spånen är 50 år.

*CSR: Corporate Social Resposibility, dvs socialt ansvarstagande.

SÅ GJORDES LCA:N
De två husen på Åsbovägen ger under sin livslängd
(inklusive byggnation) upphov till 2 100 ton CO2e
(koldioxidekvivalenter). I denna ekvikalentvikt
ingår även flera andra gaser som har samma
växthuseffekt som CO2 , t.ex. vattenånga, metan,
drivmedel och köldmedier. Det totala resultatet
för ett hus kan också uttryckas som ca uttryckas
som 505 kg utsläpp av CO2e per m2 Atemp.
I Atemp ingår hela boytan samt övriga uppvärmda
ytor som t.ex. trappor, ventilationsrum och förråd.
Atemp på Åsbovägen = 2 083 m2 per hus. Ett hus =
22 lägenheter.
När det gäller framställning och byggnation så finns
ett stort antal processer som är medräknade men
följande komponenter och funktioner som finns
i huset ingår inte i beräkningen: invändiga ytskikt,
installationer såsom el, ventilation och VVS, hiss,
skåp och vitvaror.
Beräkningen som utgår ifrån användning av
lägenheterna under 50 år visar att miljöpåverkan
är jämnt fördelat före och efter invigning av
husen. Denna relation uppmärksammas mer nu
av byggbranschen, en bransch som söker efter
produkter med både beständiga egenskaper för

användarna och positiva effekter för miljön.
Utsläpp av CO2e under bruksskedet kommer
huvudsakligen från uppvärmning och varmvattenberedning, som i detta hus är beräknat
till 51 kWh per m2 årligen.Valet mellan olika
typ av värmekällor och energileverantörer kan
göra skillnad för resultat över tiden, liksom
omsorgsfullt underhåll och reparationer kan bidra
till dubblering av husets livslängd.
I beräkningenen finns inte livets slut (EoL - End
of Life) medräknat, dvs rivning av huset och
återvinning/deponering av materialet.
Beräkningarna för LCA baserar sig på data från
EPD (Environmental Product Declaration) från
materialtillverkare och tjänstleverantörer samt från
generiska databasen Ecoinvent.
Det förekommer även upptagning av CO2
vid kemisk omvandling av material som t.ex.
fotosyntes för trä och karbonatisering för betong.
Dessa negativa utsläpp har dock inte räknas med i
LCA för Åsbovägen.
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LCA:n visar att ett likadant hus med prefab
betongstomme istället för KL-Trä beräknas släppa
nästan dubbelt så mycket CO2e.
Jämförande resultat per hus och per m2 Atemp
redovisas i tabell för GWP till vänster.
Dataunderlag för betongprodukterna kommer från
EPD från Prefab Betong samt generiska data från
Ecoinvent databasen.
I Stockholm har ett 8-våningshus uppförts med
liknande massivträbyggsystem och miljöpåverkan
har också detaljstuderats, se ”Byggandets
klimatpåverkan” (rapport från Sveriges
Byggindustrier, 2016). När det gäller miljöpåverkan
av husen på Strandparken i Sundbyberg för
produktion och användning i 50 år, så släpper de ut
517 kg CO2e per m2 Atemp och Åsbovägen släpper
ut 505 kg CO2e per m2 Atemp. Dessa två siffror ligger
väldigt nära varandra även om beräkningen och
husen skiljer sig åt, t.ex. är Åsbovägen beräknat
med en energianvändning för uppvärmning på 51
kWh/m2/år och Strandparken på 65 kWh/m2/år.

INVERKAN AV
TRANSPORTER
LCA-beräkningen tar hänsyn till många processer där
transporterna utgör den största delen under skedet för
materialframställning.
Vikter och distanser är avgörande för att bedöma miljöpåverkan
från transporterna men även typ av drivmedel och omfattning
av industriarbetarnas resor till och från jobbet räknas med.
Diagrammet nedan visar miljöpåverkan från transport under
framställning av material för alternativen med stomme av
massivträ och betong.
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FASADMATERIAL
LCA-verktyg ger siffror över
miljöpåverkan och kan därför också vara
ett avgörande verktyg vid planering och
val av lösningar. Under planeringen av
Åsbovägen funderade man länge kring
användning av träfasad.Resultat från
LCA visar att tillverkning av träspån
inklusive transport från British Colombia
i västra Kanada ger upphov till ca 1/3
del av CO2e som släpps från tillverkning
och transport av närproducerade
fibercementskivor, se diagram till höger.
Idag beräknas livslängden för bägge dessa
fasadmaterial till mellan 40 och 60 år.
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LCA ÄR MER ÄN
BARA CO2e
Förutom klimatpåverkan från koldioxid/koldioxidekvivalenter
(CO2e) finns det andra indikatorer för att uppskatta negativ
miljöpåverkan. Resultatet från LCA-beräkningen visar att jämfört
med liknande hus byggt i betong ger ett massivträhus:
•	ca 30 % lägre utsläpp av freoner (CFC-ekvivalenter) som bryter
ned ozonskiktet
•	ca 28 % lägre utsläpp av svaveldioxid (SO2-ekvivalenter) som
bidrar till försurning
•	ca 42 % lägre utsläpp av fosforekvivalenter som orsakar
övergödning
•	ca 44 % lägre utsläpp av C2H4-ekvivalenter som lokalt bildar
marknära ozon

kg CO2e / m2 Atemp

Fibercementskivor
13 047

Ett byggnadsverk i trä kan upplevas
med hela kroppen och alla sinnen. I trä
finns en känsla, en doft, en berättelse.
Det är ett material att vidröra, att
vara nära. Det lever och rör sig. Trä
är historiens och framtidens material,
från det lilla till det stora – förnybart,
tryggt och starkt. I ett hus av trä ryms
historiens vingslag och framtidens
möjligheter.

SLUTSATS
Den LCA som gjordes för bygget av 44 st hyresrätter på
Åsbovägen i Fristad visade på att fastighetsbyggnationer har
betydande klimatpåverkan, men genom att använda förnyelsebara
material kan man kraftigt minska belastningen på vår planet.
Genom att bygga i trä halverar man koldioxidutsläppen vid
bostadsbyggande jämfört med betong!
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