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Sammanfattning 

Krafter inom byggbranschen arbetar för att ta en mer aktiv roll i miljöfrågor, men dessa saknar i 
vissa fall kunskap om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas. En inventering av kunskapsläget 
för miljövänlig brandskyddsprojektering visar på kunskapsluckor beträffande brandskyddets 
emissioner av växthusgaser. Detta examensarbete syftar till att fylla dessa kunskapsluckor genom 
att utveckla en livscykelmetod för kvantifiering och jämförelse av olika brandskyddsalternativ. 
Livscykelmetoden i detta examensarbete innebär i sin korthet sex olika punkter: 

1. Definiera mål och omfattning 
2. Identifiera brandskyddsalternativen och deras respektive ingående komponenter 
3. Införskaffa emissionsdata för komponenternas livscykler 
4. Kvantifiera växthusgasemissionen uttryckt i koldioxidekvivalenter 
5. Tolka resultatet och entreprenadformens möjlighet 
6. Presentera slutsats 

Avsikten med metoden är att den skall kunna användas praktiskt i brandskyddsprojekteringen, att 
den är relevant att använda och att den ger ett sådant resultat att olika brandskyddsutformningar 
kan jämföras. Metoden är flexibel och arbetet med den kan både vara mycket lätt och tungt, 
främst beroende på vilka mål och omfattning som bestäms. I examensarbetet identifieras och 
analyseras en rad olika problemområden, dels där teorin inte kan ge entydiga svar såsom när 
miljöpåverkan ska allokeras mellan olika funktioner och dels praktiska problem som brist på 
emissionsdata. Brandskyddsprojekteringen mynnar bland annat ut i funktionskrav på olika 
byggnadsdelar, även detta orsakar praktiska problem för livscykelmetoden. Med vilka produkter 
som funktionskraven kommer att lösas, har brandskyddsprojektören ofta begränsad information 
om. Då växthusgasemissionerna är kopplade till produkterna har brandskyddsprojektören endast 
begränsad information om växthusgasemissionerna. Problemen med det praktiska arbetet ger ett 
osäkert material, och om osäkerheterna bedöms som för stora kan en regressionsanalys vara till 
hjälp för att prioritera de förbättringsinsatser som ger ett stort genomslag.  

Olika situationer kräver olika redovisningsmetoder. I examensarbetet analyseras två huvudspår 
nämligen redovisning som specifika utformningar eller som en sammansatt bild. Specifika 
utformningar utgår från något statistiskt mått så som medelvärde eller väntevärde och en 
sammansatt bild arbetar med sannolikhetsfördelningar givna efter Monte Carlo-simulering. Den 
största skillnaden ligger i hur osäkerheter beträffande produktval hanteras, den första 
redovisningsmetoden innebär att olika alternativ redovisas explicit, medan för den andra innebär 
det att de tilldelas olika sannolikheter och redovisas således som en sammansatt bild.  

Slutsatsen är att metoden kan visa på stora skillnader mellan utformningar som innebär tekniska 
byten och att den är lättanvänd när relevant data finns tillgänglig. Brandskyddet må utgöra endast 
en mycket liten del av en byggnads miljöpåverkan, men erfarenheter från arbetet tyder på att 
brandskyddet kan utformas på ett sådant sätt att det resulterar i en omfattande procentuell 
sänkning av dess bidrag till växthuseffekten.  

 



vi  

Sammanfattning samhällsövergripande exempel 

Livscykelmetoden har utvecklats parallellt med ett samhällsövergripande exempel. Detta dels för 
att författarna bättre skall förstå problemen med metoden och dels för att göra framställningen av 
livscykelmetoden mer pedagogisk. Exemplet är tänkt som ett komplement till Boverkets 
revideringsarbete av byggreglerna som undersöker konsekvenserna av alternativ till 
stegutrymning. Tidigare har personsäkerhet, kostnad och boendemiljö analyserats. I och med 
detta exempel analyseras även emissioner av växthusgaser. Brandskyddsalternativen som 
analyserats är A:Tr2 trapphus 10m, B: Avskilt trapphus och räddningstjänst, C: Avskilt trapphus och 
sprinkler och D: Tr2 trapphus 15 m.  

Resultatet från exemplet säger att alternativ A, B och D ger likvärdiga mängder emissioner, 
medan alternativ C ger en mindre mängd växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. Resultatet tyder 
på att alternativ till stegutrymning kan innebära en halvering av växthusgaserna, men att 
besparingen för en byggnad inte rör sig om stora mängder jämfört med andra källor till 
växthusgasemission. 
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Definitioner och förkortningar 

 

Likvärdiga brandskyddsalternativ  

Med likvärdigt menar vi att brandskyddsalternativ har samma funktion avseende ett 
brandskyddsmål. Exempel på sådana brandskyddsmål är att uppfylla Boverkets råd 
avseende brandskydd, t ex gångavstånd, eller ett kundkrav, t ex maximal 
brandspridning. 

Brandprojektör  

Den eller de personer som projekterar brandskyddslösningen. Kan vara en 
brandskyddskonsult, vid enklare projektering kan det vara arkitekten.   

EI 30, EI 60 Funktionskrav på byggkonstruktioner. E står för täthet (integritet), dvs. skydd mot 
att flammor och rök tränger igenom byggnadsdelen. I står för isolering och talar 
om vilket skydd det finns för att det inte ska bli för hög temperatur på den sidan 
som är vänd från branden.  Siffran anger antal minuter. EI 30 är alltså har alltså en 
täthet och isoleringsförmåga som motsvarar 30 minuter, EI 60 innebär att det 
motsvarar 60 minuter enligt standardbrandkurvan. 

Tr2 Tr2 är ett funktionskrav för trapphus. Kravet innebär att trapphuset skall vara 
utfört som egen brandcell i minst klass EI60. Intill liggande lokaler skall ansluta till 
trapphuset via ett utrymme i egen brandcell.  

BBR Boverkets byggregler, som bland annat innefattar brandskyddsregler. 

LCA Livscykelanalys, kallas de miljöbedömningar av produkter som tar hänsyn till en 
produkts hela livscykel. Livscykelanalyser delas vanligtvis upp i 4 steg: definition av 
mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning av 
resultatet.  

LCI Livscykelinventering, beskrivs enklast som en Livscykelanalys fast utan 
miljöpåverkansbedömning. LCI inbegriper bara kvantifiering av emissioner. 

LDPE Low Density Polyethylene. Plast som används i en typ av gräsarmering. 

LEED The Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating 
System. Amerikansk standard för miljövänligt byggande (US Green Building 
Council, 2005). 

LTH  Lunds Tekniska Högskola 

BEES Building for Environmental Sustainability. Amerikansk LCA-mjukvara och LCA-
databas som har tagits fram för byggindustrin av US National Institute of 
Standards and Technology (Lippiatt, 2007). 

SFPE Society of Fire Protection Engineers. Internationell organisation för 
yrkesverksamma inom brandingenjörsbranschen med syfte att främja forskning och 
praktik inom brandskyddsektorn och närliggande områden.
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1 Inledning 
Inledningen ger en bakgrund till examensarbetet och beskriver metoden för arbetet samt dess omfattning och mål. 

1.1 Bakgrund 
Effekterna av mänsklig miljöpåverkan får allt större utrymme såväl i medier som hos 
beslutsfattare på olika nivåer. Bokalders & Block (1997) menar att byggbranschens 
miljömedvetenhet ökar i takt med ökande efterfrågan och hänvisar till att tunga beställare som 
Värmlands Läns Landsting, Folksam med flera har tagit fram miljöprogram. Hyresvärdar så som 
Svenska Bostäder, Örebrohem och HSB och byggföretag som JM, SIAB-NCC och SKANSKA 
arbetar med miljöanpassning av sina verksamheter (Bokalders & Block, 1997). Ett stort antal 
företag och organisationer är medlemmar i Kretsloppsrådet, som har tagit fram ett miljöprogram 
i vilket ett antal frivilliga miljöåtgärder vidtas, exempelvis inom energi- och materialhushållning  
(Formas, 2006, s. 6). Flera kommuner tar en mer aktiv roll i miljöarbetet och profilerar sig som 
klimatkommuner (Klimatkommunerna, 2008).  

Även konsultföretag som WSP börjar i allt större utsträckning skaffa sig kunskaper för att kunna 
tillmötesgå behovet av miljömedvetenhet. 

Utbudet av verktyg för miljömanagement är stort, och hellre än att utveckla nya metoder för 
miljömanagement bör energin läggas på att implementera existerande verktyg  (Baumann & 
Cowell, 1999). I dagsläget finns inget implementerat verktyg inom brandskyddsprojektering för 
byggnader kan som kan kvantifiera brandskyddets bidrag av växthusgaser. Livscykelanalys är en 
etablerad metod för att bedöma och jämföra produkters miljöpåverkan. Således ämnar 
examensarbetet att undersöka hur brandskyddslösningars växthusgasemission kan kvantifieras 
och jämföras i ett livscykelperspektiv. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet syftar till att åskådliggöra hur emissioner av växthusgaser som direkt kan 
tillskrivas en byggnads brandskyddslösning kan kvantifieras i ett livscykelperspektiv. Syftet är 
också att undersöka hur klimatpåverkan kan beaktas vid projektering av brandskydd.  

Målet är att utveckla en metod för att jämföra olika brandskyddsalternativ med avseende på 
emissioner av växthusgaser, samt att undersöka om och hur resultatet kan tolkas och presenteras 
för att användas som beslutsunderlag för valet av material och brandskyddslösning.  

Ytterligare ett mål för examensarbetet är att fungera som ett komplement till Boverkets rapport 
Brandskyddstekniska alternativ till stegutrymning (Strömgren, 2007), som är en del av Boverkets 
revidering av brandskyddsreglerna i projektet BBR 20XX.  

1.3 Frågeställningar 
• Kan livscykelinventeringsdata användas för att jämföra växthusgasemissioner från olika 

brandskyddsalternativ?  

• Hur kan de kvantifierade växthusgasemissionerna tolkas för likvärdiga 
brandskyddsalternativ beträffande säkerhetsnivå?  
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• Kan kvantifieringen av växthusgasemissioner integreras i brandskyddsprojekteringen? 

• Hur kan den brandskyddslösning som i ett livscykelperspektiv genererar lägst 
växthusgasemission identifieras redan under brandskyddsprojekteringen? 

 

1.4 Metod för genomförande av examensarbetet 
Till grund för examensarbetet ligger en litteraturstudie samt kontakter med myndigheter, företag 
och organisationer. För att undersöka kunskapsläget inom miljöpåverkan av brandskydd har flera 
organisationer och myndigheter kontaktats, bland andra Society of Fire Protection Engineers 
(SFPE), Formas, Boverket och US National Institute of Standards and Technology (NIST). 
Kontakten har inneburit undersökning av deras publikationer och hemsidor och i vissa fall har 
även e-post och telefondiskussioner förts. De företag som kontaktats är tillverkare eller 
återförsäljare för brandskyddsprodukter som ingår i exempelfallet. De kontakter som utnyttjas i 
examensarbetet återfinns i källförteckningen. Nyckelord för informationssökningen har varit 
LCA, LCI, brand, brandskydd, livscykel, CO2, miljö, växthuseffekt, hållbart byggande och 
begreppens engelska motsvarigheter.  

Växthusgasemissioner från brandskyddslösningar kvantifieras utifrån ett livscykelperspektiv. 
Utveckling av den föreslagna metoden sker iterativt genom applicering på ett exempelfall. I 
exemplet jämförs brandskyddstekniska alternativ till stegutrymning för ett punkthus med 
utgångspunkt i Strömgren (2007). Resultatets tillförlitlighet analyseras i en osäkerhetsanalys med 
hjälp av Monte Carlo-simulering. Känslighetsanalyser utförs på vissa variabler. Slutligen 
utvärderas och diskuteras den utvecklade livscykelmetoden. 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
Examensarbetet riktar sig till personer med fördjupad kunskap i naturvetenskapliga ämnen och 
byggande. Metoden är tänkt att användas av personer som arbetar med brandskydd inom 
byggbranschen.  

Examensarbetet begränsas i omfattning och form enligt LTH:s krav på examensarbete. 

Examensarbetet avgränsas i huvudsak i tre avseenden: 

• Examensarbetet tar en praktisk utgångspunkt för dess målgrupp, vilket innebär att 
metoden som utvecklas ska eftersträva att vara så enkel och relevant som möjligt för 
brandprojektörer och olika beslutsfattare.  

• Fokus ligger på brandskyddslösningens emission av växthusgaser och behandlar inte 
andra typer av miljöpåverkan. Kopplingen mellan utsläpp av växthusgaser och 
växthuseffekten diskuteras inte.  

• Endast produkternas normala livscykel studeras, alltså studeras inte brand. Emission av 
växthusgaser kommer från hela livscykeln hos de produkter som utgör den valda 
brandskyddslösningen. 
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1.6 Examensarbetets disposition 
Definitioner och förkortningar är tänkt att användas som ett uppslagsverk. Där presenteras uttryck 
och förkortningar som är vanligt förekommande i examensarbetet.  

Inledning ger en bakgrund till examensarbetet och beskriver metoden för arbetet samt dess 
omfattning och mål. 

Behovsanalys sammanfattar kunskapsläget inom områdena hållbart byggande och miljö inom 
brandteknik för att utreda behovet för examensarbetet.  

I kapitlet Metodutveckling analyseras möjliga problem med metodutvecklingen. Begreppen LCA 
och LCI förklaras och vi beskriver hur livscykelperspektivet ska användas i den föreslagna 
metoden. Det diskuteras även vilken plattform som ska användas för beräkningar och 
redovisning. Växthusgaserna som ingår i metoden presenteras och kapitlet avslutas med ett 
tolkningsavsnitt med teori kring osäkerheter och signifikans och hur metoden förhåller sig till 
dessa.  

Samhällsövergripande exempel är namnet på exemplet som har använts för att utveckla och utvärdera 
metoden. Detta omfattande kapitel inleds med en beskrivning av objektet och alternativen som 
ska analyseras. Sedan följer ett ingående inventeringsavsnitt där koldioxidemissioner för samtliga 
materialspecifika produkter presenteras. Antaganden angående valet av material och produkt 
presenteras under rubriken Produktval. Känslighetsanalys tar främst upp förenklingar angående 
transport. Resultaten av analysen presenteras och tolkas under rubriken Resultatframställning, 
både produktspecifikt och som sammansatta alternativ. Kapitlet avslutas med en slutsats för 
exemplet. 

Metoden och de antaganden som ligger till grund för den diskuteras i kapitlet Diskussion. 
Datakvalitet diskuteras också, med exemplet som diskussionsunderlag.  

I kapitlet Slutsats tas ställning till metodens användbarhet.   

Det finns fyra appendix i examensarbetet, samtliga är kopplade till det samhällsövergripande 
exemplet. I appendix 1 presenteras sannolikhetsfördelningar för osäkerheter i indata och för 
produktval. I appendix 2 redovisas växthusgasemissionsdata för olika komponenter och 
produkter. Appendix 3 redovisar konstruktionen av produkterna i brandskyddsalternativen A, B 
och C. I appendix 4 ges ett exempel på en lista med schablonvärden på växthusgasemissioner för 
olika brandskyddsprodukter. 

2 Behovsanalys 
Behovsanalysen avser besvara frågan ”Finns det ett behov för att beskriva miljöpåverkan av brandskydd?”. I 
metodbeskrivningen ovan beskrivs genomförandet för informationssökningen. Här sammanfattas resultaten av 
inventeringsarbetet. Kapitlet undersöker kunskapsläget från två infallsvinklar; byggindustrin och brandteknik.  

Brandskyddet utgör endast en mycket liten del av en byggnad och dess miljöpåverkan kan tyckas 
obetydlig i jämförelse med den övriga byggnadens. För att beskriva hur stor byggsektorns 
påverkan på miljön är kan nämnas att en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen kommer från 
byggnads- och fastighetssektorn (Worldwatch Institute, 2007, s. 92). I Sverige är motsvarande 



7  

andel 20 % (Formas, 2006, s. 5). I sken av detta kan miljöhänsyn inom brandskyddsprojektering 
ge en påtaglig positiv effekt om den implementeras i stor skala.  

2.1 Riktlinjer inom byggindustrin 
Formas (2006, s. 5) framhåller att klimatåtgärder inom byggnads- och fastighetssektorn kan få 
stort genomslag eftersom sektorn står för en så stor andel av den totala växthusgasemissionen. 
Utveckling av modeller för att ta utreda och värdera miljöaspekter i konsekvensutredningar ser 
Boverket som intressant (Strömgren, 2008). Inom byggsektorn debatteras främst energiåtgång 
under byggnadens driftperiod, exempelvis i Anink & Boonstra (1996). I Sverige stiftades år 2006 
Lagen om energideklarationer av byggnader, som innebär att fastighetsägaren till en byggnad är skyldig 
att upprätta en energideklaration. Lagen omfattar alla typer av byggnader med ett fåtal undantag. 
Reglerna har implementerats i flera steg och från 1 januari 2009 gäller lagen i sin helhet. 
Energideklarationerna syftar till att belysa och dokumentera energiåtgången vid byggnadens drift 
samt att visa på möjliga energieffektiviseringar. Energideklarationer ska också göra olika 
byggnaders energiåtgång jämförbara för konsumenten.  

Utländska standarder för miljövänligt byggande siktar också främst på energibesparingar. 
Australien har utvecklat ett poängsystem för hållbart byggande som kallas Green Star. Systemet 
uppmuntrar energisnåla tekniska lösningar och tar bland annat hänsyn till energiåtgång vid 
produktion och transport av byggnadsmaterial (Green Building Council Australia, 2008). USA 
har ett liknande poängsystem som kallas LEED (The Leadership in Energy and Environmental 
Design Green Building Rating System), där hänsyn tas till vatten, atmosfär, energiåtgång, 
inomhusmiljö och materialval (US Green Building Council, 2005). Byggnadsmaterial som är 
förnybara eller regionalt producerade förbättrar poängresultatet. Lloyd et. al (2005) anser att 
integrering av livscykelanalys i byggnadsdesignprocessen ger arkitekter och konstruktörer en god 
möjlighet att utvärdera respektive materials emissionsdata och välja en kombination av tekniska 
lösningar och material som minskar byggnadens miljöpåverkan.  

2.2 Riktlinjer inom brandteknik 
Cooper (2008) menar att hållbart byggande (Environmentally Sustainable Design) och 
brandteknik har utvecklats som två skilda ingenjörsdiscipliner och att få försök har gjort för att 
dra paralleller mellan dem. Vi har varit i kontakt med representanter för 
brandskyddsorganisationer i Sverige, Australien, USA och Storbritannien som instämmer i det 
påståendet. Kontakten togs initialt genom SFPE’s (Society of Fire Protection Engineers) e-
postlista och sedan genom de tips på kontaktvägar som detta gav. I tidskriften Fire Australia 
uppmanar Johnson & Lee (2007) brandingenjörer att vara medvetna om klimatförändringen och 
att förändra sitt sätt att designa brandskyddslösningar för infrastruktur och byggnader för att 
bidra till en hållbar utveckling i samhället.  

Taylor (2006) beskriver kriterier för miljövänlig brandskyddsprojektering enligt tio principer 
under namnet Green Fire. Dessa tar upp materialval och resursåtgång, men det görs endast 
kvalitativt. Green Fire är anpassat till australiensiska Green Star. LEED har inga specifika 
riktlinjer för miljöhänsyn inom brandskydd men det finns förslag inför en framtida uppdatering 
av systemet (Kasmauskas, 2008).  
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Litteratursökningen resulterade i tre artiklar som undersöker sambandet mellan klimatpåverkan 
och brandskydd. Webb et al. (2007) har gjort en fallstudie på hur emission av koldioxid för en 
byggnad kan påverkas av valet av brandskyddslösning. Studien, som gäller ett köpcentrum, 
jämför en aktiv brandskyddslösning (sprinkler) med en passiv brandskyddslösning 
(brandavskiljande väggar) som anses ge likvärdiga skyddsnivåer. Resultatet från studien visar att 
olika brandskyddslösningars växthuspåverkan kan skilja sig avsevärt. I den aktuella studien gav 
den aktiva brandskyddslösningen så mycket som 400 gånger lägre koldioxidemission.  

Ett annat angreppssätt är att jämföra ett nollalternativ för säkerhet med en högre säkerhetsnivå 
och studera skillnaden i växthusgasemissioner. Charters & McGrail (2002) har jämfört förväntad 
koldioxidemission orsakad av bränder i en industribyggnad med respektive utan sprinklersystem. 
Analysen visar att emissionen från produktion av sprinklersystemet mer än väl vägs upp av den 
minskade brandrisken. Det kan alltså vara miljömässigt lönsamt att investera i brandskydd för att 
minska frekvens och konsekvenser av brand.  

Marsden (2008) belyser behovet av fler studier av brandens växthuspåverkan med några små 
räkneexempel. Marsden menar att beräkningarna kan vara komplicerade då hänsyn måste tas till 
sotmängd, hur mycket och vad som brinner, syretillgång i förbränningszonen samt hur länge 
förbränningen pågår. Med data från SFPE-handboken beräknar han att 53 g/m2s är en rimlig 
siffra för koldioxidemissionen då förbränningsvärmen är 1.63 kJ/g, alltså 60 kW/m2. Detta 
exemplifieras med att en bilbrand vilket då maximalt ger 950 kg CO2. Genom fler antaganden 
summeras koldioxidutsläppen från bränder till 1.75 MT per år vilket är cirka 0,7 % av 
Storbritanniens totala koldioxidutsläpp. Ur det perspektivet anser Marsden (2008) att det är 
angeläget att begränsa mängden bränsle och tiden som en brand får brinna fritt, minska 
räddningstjänstens insatstid samt öka brandmännens kompetens. Han gör även en kalkyl på vad 
brandskyddsinstallationer kan innebära för en lagerlokal. I den kalkylen tänker han att ett lager på 
2000 m2 som brinner emitterar 350 ton CO2 per timme, den sprinklade motsvarighet emitterar ca 
10 ton per timme. Marsdens beräkning lyfter frågan om huruvida inte brandskyddet skall vara en 
del av hela byggnadens gröna strategier. 

2.3 Slutsats om behovet 
I nuläget finns inga regler i Sverige för att brandskyddslösningar ska vara klimatvänliga. De 
ramverk för hållbart byggande som finns är relativt nya och utvecklas kontinuerligt till att omfatta 
fler aspekter av byggandet vilket öppnar för att i framtiden även inkludera brandskydd. Det finns 
inget som tyder på att det redan finns en utvecklad metod för att jämföra brandskyddslösningars 
klimatpåverkan. Den studie som Webb et al. (2007) har gjort antyder att stora klimatbesparingar 
kan göras om metoden kan tillämpas i stor skala. Om nya rön visar att val av brandskydd kan ha 
påverkan på miljön ser Boverket möjlighet att undersöka om detta kan inkluderas i regelverken 

(Strömgren, 2008). 

3 Metodutveckling 
I kapitlet analyseras först möjliga problem med utvecklingen av metoden. Sedan presenteras begreppen LCA och 
LCI och vi beskriver hur livscykelperspektivet ska användas i den föreslagna metoden. De växthusgaser som ingår 
i emissionsberäkningarna presenteras och det diskuteras även vilken plattform som ska användas för beräkningar 
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och redovisning. Vi går igenom byggprojekteringens olika skeden, hur resultatet av en genomförd jämförelse med 
metoden kan tolkas och slutligen summeras metodens olika steg. 

Utvecklingen av metoden är en iterativ process. Metoden utvecklas i samband med det 
samhällsövergripande exemplet i kommande kapitel som är ett viktigt verktyg för att se vilka 
svårigheter man typiskt stöter på i form av brist på indata och liknande. Det finns dessutom en 
pedagogisk vinst med ett exempel eftersom det ökar förståelsen för hur metoden fungerar.   

3.1 Problemanalys 
Nedan uppmärksammas och analyseras tre problemområden kopplade till metodutvecklingen 
under fristående rubriker.    

3.1.1 Allokering mellan olika funktioner 
En byggnadskomponent fyller ofta mer än en funktion. En dörr kan exempelvis fungera som 
inbrottsskydd samtidigt som den är ljud-, värme- och brandisolerande. Här anser vi att det kan 
föreligga problem då växthusgasemissionerna skall fördelas på de olika funktionerna.  Sådan 
allokering blir i mångt och mycket en subjektiv bedömning. Ett sätt att kringgå allokering vid en 
jämförelse av brandskyddsutformningar, är att identifiera ett ”nollalternativ”. Nollalternativet 
beskriver huskonstruktionen så som den ser ut utan brandskyddslösning. Efter att ett 
nollalternativ har identifierats anser vi att alla ytterligare emissioner av växthusgaser som 
produkterna skapar helt och hållet ska tillskrivas brandskyddet.  I det samhällsövergripande 
exemplet används nollalternativ.  

3.1.2 Datakvalitet och tillgänglighet 
Eftersom det finns ISO-standarder och ett flertal handböcker för hur en normativ livscykelanalys 
eller livscykelinventering ska gå till anser vi detta vara väl utrett, men med en praktisk 
utgångspunkt kommer det behövas göras avkall från detta. Ett problemområde är hur 
förenklingar och approximationer kan göras utan att försämra resultatets kvalitet så mycket att 
det blir omöjligt att dra slutsatser från det. Det är inte heller givet att två omfattande 
livscykelutredningar kan jämföras rakt av. Utredningarnas djup och bredd bör beaktas i olika 
avseenden såsom tidsspann, systemgränser, särintressen, detaljnivå med flera. 

Eftersom information om olika produkters växthuspåverkan kan vara kostsam att få tag i eller 
saknas helt kan uppskattningar och approximationer bli aktuella. Vid ett sådant förfarande är det 
viktigt att fokusera på rätt flöden och processer. Det är också viktigt att analysera osäkerheterna 
som uppkommer vid approximationer. Denna problematik blir belyst i kapitlet Osäkerhetsanalys.  

3.1.3 Relevans av att endast studera miljöpåverkanskategorin växthuseffekten  
Examensarbetet behandlar endast miljöpåverkanskategorin växthuseffekten och det finns flera 
anledningar till det. Ett skäl är att datainsamlingen skulle ha blivit alltför omfattande för att 
hinnas med inom ramen för ett examensarbete om många olika miljöpåverkanskategorier hade 
inkluderats. Ett annat skäl är att det inte finns någon accepterad metod för att väga samman olika 
miljöpåverkanskategorier till ett enda miljöindexvärde. Vi anser att flera olika 
miljöpåverkansindikatorer skulle kunna förvirra beslutsfattare, arkitekter och brandprojektörer 
utan miljöbakgrund. Tolkningar och avvägningar skulle komma att behöva göras av människor 
utan kunskap om miljöeffekterna. Det motarbetar examensarbetets mål om att ta fram en 
lättillgänglig metod.  
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Beslutet att endast studera växthuseffekten är dock inte enbart av praktiska skäl. Nedan redovisas 
olika studier som har undersökt vilka miljöpåverkanskategorier som anses mest värda att 
prioritera. Entydigt för dessa studier är att växthuseffekten anses ha överlägset högst prioritet. Vi 
anser således att växthuseffekten är en relevant miljöpåverkanskategori att lägga vikt vid. 

Primär källa för denna sammanställning är användarmanualen till LCA-mjukvaran BEES 4.0 
(Lippiatt, 2007, ss. 26-32). 

EPA’s Sience Advisory Board (SAB) utvecklade 1990 och återigen 2000 en lista där olika 
miljöpåverkanskategorier prioriterades relativt varandra. Syftet med studien var att bättre kunna 
prioritera resurser. Följande fyra kriterier användes vid framtagandet av listan: 

• Rumslig skala på påverkan 
• Förödelsen av skadan 
• Hur stor exponering 
• Konsekvensen av att ha fel 

Enligt SAB’s prioriteringslista kategoriseras några miljöproblemen i följande grupper: 

De högsta riskproblemen:  Global uppvärmning och habitatförändring. 

Högriskproblem:  Inomhusluft, eko-toxicitet och människors hälsa. 

Medelriskproblem:  Ozonförbrukning, smog, försurning, eutrofiering, kritisk 
  luftförorening 

Anmärkas bör att SAB inte tog någon explicit hänsyn till förbrukning av fossilt bränsle eller 
vattenförbrukning. 

För att få en prioriteringslista mer anpassad för applicering i LCA för byggbranschen, skapade 
NIST (US National Institute of Standards and Technology) en panel av olika intressenter, den så 
kallade BEES stakeholder panel. Panelens bedömning var att miljöpåverkanskategorin 
växthuseffekten skulle få 29 % av relativ betydelse, vilket är nästan tre gånger mer än 
fossilbränsleförbrukning, som panelen ansåg var näst viktigast (Lippiatt, 2007). 

3.2 Livscykelanalys 
Följande introduktion syftar till att ge den utan tidigare erfarenhet förståelse för vad 
livscykelanalys innebär. Kapitlet introducerar några vanliga grundbegrepp inom livscykelanalys, 
beskriver metodiken och slutligen hur metodiken tillämpas i examensarbetet. 

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att kvantifiera miljöeffekterna av en produkt i alla dess 
livsskeden. LCA:s styrka ligger i att den lätt ger en överblick och besvarar vissa frågeställningar, 
men LCA ställer å andra sidan krav på tolkarens erfarenhet och omdöme (Kellner & Stålbom, 
2001). Att använda LCA för att jämföra olika produkter är absolut rimligt, men för långtgående 
slutsatser bör inte dras, då LCA idag främst är ett verktyg för intern produktutveckling (Kellner 
& Stålbom, 2001). 
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3.2.1 Produktens livscykel 
Förenklat kan en produkts livscykel illustreras med figur 1 . Livscykeln beskriver produktens liv 
från vaggan till graven, från att det utvinns energi och material ur naturen till dess att den 
deponeras, återvinns eller förbränns. En produkts liv börjar med att det utvinns råmaterial som 
sedan används för att tillverkas produkten, den så kallade utvinnings- och tillverkningsfasen. 
Sedan används produkten och dess nytta erhålls. Till exempel ger produkten sprinklersystem 
nyttan av att vara ett aktivt brandskydd. I den sista fasen resthanteras den uttjänta produkten 
genom förbränning, kompostering, deponering eller återvinning i nya produkter. Beroende på 
hur de olika faserna ser ut kommer en produkt att ha olika miljöpåverkan under livscykeln. 
Genom att jämföra olika produkter som uppfyller samma funktion kan det alternativ väljas som 
bedöms ge den lägsta miljöbelastningen med avseende på ett antal miljöpåverkanskategorier. 
Försurning och emission av växthusgaser är två exempel på sådana miljöpåverkanskategorier. 
(Rydh et al., 2002, s. 32) 

 

Figur 1: Faser i en produkts livscykel. Reproducerad från Rydh et al. (2002, s. 32).  

3.2.2 Begreppen livscykelanalys och livscykelinventering  
Fram till 1990-talet utfördes miljöåtgärder ofta som punktåtgärder mot fabriksanläggningar och 
liknande. LCA började utvecklas när det visade sig att åtgärder mot olika punktutsläpp inte var 
tillräckligt för att minska miljöpåverkan, utan att det krävdes ett större helhetsperspektiv. (Rydh et 
al., 2002, s. 29-31)  

Livscykelanalys kallas de miljöbedömningar av produkter som tar hänsyn till en produkts hela 
livscykel. Livscykelanalysbegreppet har sitt ursprung i engelskans ”life cycle assessment”, men 
begreppet analys kan vara lite missvisande. Egentligen borde det heta livscykelbedömning för att 
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visa att metoden kan innehålla subjektiva bedömningar. För att undvika förkortningsförvirring 
används begreppet livscykelanalys ändå, förkortningen blir då LCA på svenska också. (Rydh et 
al., 2002, s. 41 )  

Livscykelinventering (LCI) beskrivs enklast som LCA fast det inbegriper inte 
miljöpåverkansbedömning (ISO 14040:2006). LCI resulterar alltså i kvantifierade emissioner för 
hela livscykeln till vatten, luft etc. för alla ämnen som påverkar någon av 
miljöpåverkanskategorierna som studeras. Någon sammanvägning av resultatet från de olika 
kategorierna eller bedömning av miljöpåverkan görs inte i LCI.  

3.2.3 Metodik för livscykelanalys 
Även om det finns ISO-standarder för LCA så är inte LCA en specifik metod, utan är snarare ett 
samlingsbegrepp för flera metoder (Kellner & Stålbom, 2001). Det finns ingen reglering för i 
vilka sammanhang begreppet får användas, vilket naturligtvis gör standardisering svårt. I detta 
kapitlet beskrivs de vanliga grunderna för LCA.  

LCA har miljöfokus och inriktar sig på miljöaspekter och miljöpåverkan hos ett produktsystem. 
Ekonomiska och sociala aspekter omfattas vanligtvis inte, men andra verktyg kan kombineras 
med LCA för att göra en mer omfattande bedömning (ISO 14040:2006). LCA görs i allmänhet i 
fyra faser som visas i figur 2. Faserna beskrivs nedan och till grund för beskrivningen ligger ISO 
14040:2006 och ISO 14044:2006 samt de båda orienterande böckerna Kellner & Stålbom (2001) 
och Rydh et al. (2002). 
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 Figur 2: Schematisk bild av livscykelanalys och dess fyra faser. Figuren är modifierad från ISO 14040:2006, 
s. 8.  

 

Livscykelanalysens fyra faser  

1. Definition av mål och omfattning 

I livscykelanalysens första fas (figur 2) klargörs och formuleras målet och omfattningen. Djupet 
och bredden i en LCA-studie kan variera beroende på målsättningen för studien. Även 
systemgränser och detaljnivå kan variera beroende på vilket objekt som studeras, de definieras 
också här. Definitionen av systemgränser innebär bland annat att ställning tas till hur mycket av 
produktens liv som ska tas med, exempelvis från vagga till grav eller vagga till grind. Vagga 
innebär att emissioner från råvaruutvinning och framåt inkluderas. Grind avser fabriksgrinden, 
alltså till färdig produkt i fabrik. Grav avser resthantering som återvinning och energiutvinning 
(figur 1).  För att underlätta en jämförelse med andra produkter definieras en funktionell enhet. 
En funktionell enhet är kvantifierad prestanda hos ett produktsystem som används som 
referensenhet. Det primära syftet med funktionell enhet är att tillhandahålla en referens till vilken 
inflöden och utflöden kan relateras. Till exempel kan funktionsenheten för golv vara ”1 m2 lagt 
golv under 50 år”. Vidare kan allokering komma på tal om det är flera produkter som delar på en 
miljökostnad. Exempelvis bör miljökostnaden för en maskin som används vid tillverkning av två 
produkter fördelas på båda produkterna. För att begränsa detaljnivån av studien kan Cut-off-
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Miljöpåverkans-
bedömning 

Tolkning 

 

Direkta tillämpningar: 

Utveckling och förbättring av produkter, strategisk planering, utveckling och offentlig 
policy, marknadsföring etc. 
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kriterier införas. Cut-off-kriterier innebär en angivelse av mängden material eller energiflöden 
eller graden av miljörelevans för produkten som kan uteslutas ur en studie. Det är vanligt att Cut-
off-kriteriet anges i procent. Övriga punkter som brukar tas upp i definitionsfasen är antaganden, 
begränsningar, inledande datakvalitetskrav och vilket format som krävs för studien. 

2. Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysfasen (figur 2) innebär en inventering av bland annat resursanvändning, utsläpp 
och avfallsgenerering. Data samlas även in kring råvaror, energi etc. för de skeenden som är valda 
att studeras. 

3. Miljöpåverkansbedömning 

Miljökonsekvenserna av de identifierade miljöbelastningarna delas in i kategorier och bedöms i 
miljöpåverkansbedömningen (figur 2). Denna fas är inte med vid en LCI. Den identifierade 
miljöförändringens effekt analyseras. 

4. Tolkning 

Tolkningsfasen (figur 2) innebär att resultaten från de tidigare stegen sammanfattas och 
diskuteras. 

För en LCA beaktas både resultaten från inventeringsanalysen och från 
miljöpåverkansbedömningen. Vid LCI-studier studeras enbart resultatet från 
inventeringsanalysen. 

Vid LCA innebär det en mycket svår uppgift att väga samman olika typer av miljöbelastningar. 
Hur ska exempelvis utsläpp av svaveldioxid som bidrar till försurning vägas mot utsläpp av 
koldioxid som påverkar växthuseffekten? Det vore naturligtvis praktiskt om alla typer av 
miljöpåverkan som orsakas av en produkt kunde sammanfattas i en enhet. Men att reducera 
LCA-resultat innehållande flera miljöpåverkanskategorier till ett enda värde saknar 
naturvetenskapliggrund, eftersom en sådan viktning fordrar värderingsval och därmed blir en 
subjektiv bedömning. Eftersom LCI-studier inte kräver en sådan bedömning kan de vid en 
jämförelse förefalla mer objektiva.  

Tolkningen kan mynna ut i slutsatser och rekommendationer till beslutsfattare, om detta 
överensstämmer med analysens mål och omfattning. I tolkningsfasen ingår också att utvärdera 
riktigheten i de andra analysfaserna. Slutsatser och rekommendationer kan också innebära att nya 
viktiga frågor identifieras.  

3.2.4 Tillämpning av livscykelmetodiken i metoden 
Livscykelperspektivet är centralt i metoden som vi avser utveckla, men metoden skiljer sig från 
LCA på en viktig punkt. Metoden tar bara hänsyn till en miljöpåverkanskategori: växthuseffekten, 
vilket innebär att endast emissioner till luft studeras.  

LCI-begreppet ger en bra bild av vad metoden går ut på eftersom tanken är att en 
livscykelinventering ska ligga till grund för varje produkts beräknade växthusgasemission. Men 
metoden omfattar även en del av fasen miljöpåverkansbedömning, nämligen karakterisering av 
emissionerna i LCI för att skilja ut de emissioner som påverkar växthuseffekten.  
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I de fall där LCI-data för produkten saknas görs förenklingar och approximationer med hjälp av 
byggvarudeklarationer, miljövarudeklarationer och kontakter med branschorganisationer och 
företag. I inventeringsanalysen som finns i examensarbetets exempel rangordnas de olika 
datakällorna med avseende på kvalitet (se exempelvis figur 8, s. 30). Kvaliteten åskådliggörs 
genom en färgkodning i flödesschemat som tillhör varje produkt: 

1. Livscykelinventering, livscykelanalys (grön färgkodning) 

2. Miljövarudeklaration, byggvarudeklaration, LCA/LCI med approximationer, muntliga 
expertutlåtanden (gul färgkodning) 

3. Miljövarudeklaration eller byggvarudeklaration med approximationer, egna 
uppskattningar (röd färgkodning) 

3.2.5 Funktionell enhet i metoden 
Det är viktigt att i varje produktsystem fastställa det referensflöde som behövs för att uppfylla 
den avsedda funktionen, dvs. mängden produkter som behövs för att uppfylla funktionen (ISO 
14040:2006, s. 12). Referensflödet brukar kopplas till en funktionell enhet i livscykelsammanhang.  
I examensarbetet är den avsedda funktionen den önskvärda säkerhets- eller skyddsnivå som 
brandskyddslösningarna avser att säkerställa. Alternativen måste ha likvärdig funktion för att de 
ska kunna anses jämförbara. Funktionsenheten kan exempelvis vara 1 m2 bostadsyta som uppfyller 
brandskyddskraven från BBR under 50 år. Den mängd brandklassade dörrar, sprinklers etc. som 
behövs för de olika brandskyddsutformningarna kopplas i detta exempel till referensflödet 1 m2 
bostadsyta som uppfyller brandskyddskraven från BBR under 50 år. 

3.3 Växthusgaser och deras respektive karakteriseringsfaktorer 
Detta avsnitt analyserar vilka emissioner som påverkar växthuseffekten och vilka av dessa som är 
relevanta för brandskyddsprojektering.  

En livscykelinventering resulterar i en lång lista på emissioner av ämnen som kan kopplas till 
olika miljöpåverkanskategorier. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har listat 64 
ämnen i kategorin Global Warming Potential (GWP), det vill säga ämnen som påverkar 
växthuseffekten direkt eller indirekt (Forster et al., 2007). Alla dessa förekommer inte inom 
byggindustrin och endast ett fåtal är relevanta för brandskyddsprojektering. LCA-mjukvaran 
BEES 4.0 som har tagits fram för byggindustrin av NIST (US National Institute of Standards and 
Technology) använder en lista på 13 ämnen för att kvantifiera växthuspåverkan (Lippiatt 2007, s. 
12). Lippiatt (2008) menar att man har valt ut de ämnen som är mest relevanta för byggindustrin.  

För att kvantifiera växthuspåverkan i vår metod används Lippiatts (2007, s. 12) lista, med 
undantag för kloroform (CHCl3) eftersom IPCC (Forster et al., 2007, ss. 212-213) inte tar upp 
den som en växthusgas. De ämnen från listan som finns tillgängliga i livscykelinventeringen för 
respektive byggnadsmaterial viktas med sina respektive karakteriseringsfaktorer. 
Karakteriseringsfaktorn beskriver en växthusgas styrka i förhållande till koldioxid och kan således 
användas för att kvantifiera den totala växthuspåverkan från en produkt uttryckt i CO2-
ekvivalenter. Eftersom gasernas omloppstid och beteende i atmosfären skiljer sig så är CO2-
ekvivalenten tidsberoende. Vi har valt att använda tidshorisonten 100 år (GWP-100), vilken bland 
annat används i Kyotoprotokollet. Karakteriseringsfaktorerna tas från IPCC enligt Forster et al. 
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(2007, ss. 212-213). Under dessa förutsättningar har exempelvis 1 kg metan lika stor 
växthuspåverkan som 25 kg koldioxid. Ämnen och karakteriseringsfaktorer sammanställs i Tabell 
1. 

Tabell 1: De ämnen som metoden tar hänsyn till m a p växthuseffektpåverkan, samt deras 
karakteriseringsfaktorer. GWP-100 står för Global Warming Potential med tidshorisonten 100 år 
och mäts i enheten koldioxidekvivalenter. I tabellen kan exempelvis utläsas att 1 g metan ger 
samma växthuseffektpåverkan som 25 g koldioxid. Ämneslista från Lippiatt (2007, s. 12), 
karakteriseringsfaktorer från Forster et al. (2007, ss. 212-213). 

 

 

3.4 Val av mjukvara 
I avsnittet presenteras vilka datorapplikationer som används i metoden.  

Det finns en uppsjö av olika LCA-mjukvaror på marknaden, alltså dataprogram avsedda för att 
göra LCA-beräkningar. En stor fördel med att använda en LCA-mjukvara är att de vanligen är 
kopplade till LCI-databaser. Arbetet med datainsamling är då alltså betydligt mindre omfattande 
och kvaliteten är granskad och betygsatt, vilket sparar mycket tid för användaren. SimaPro och 
BEES (Building for Environmental Sustainability) är exempel på två mjukvaror som passar för 
livscykelanalyser inom byggindustrin (European Commission Institute for Environment and 
Sustainability, 2008). 

Budgeten för examensarbetet förhindrade dock arbete med SimaPro. BEES är gratis att använda, 
men inkluderar bara amerikanska LCI-data vilket begränsar arbete även med denna mjukvara. En 
rundfrågning bland livscykelanalytiker på WSP och på Institutionen för teknik och samhälle - 
Avdelningen för miljö- och energisystem, LTH, antyder att det vanligaste verktyget är Excel. 
Fördelar med Excel är att användaren kan bestämma analysens detaljnivå och vilka 
miljöeffektkategorier som ska ingå. Mängden data i det samhällsövergripande exemplet bedöms 
vara lätthanterlig i Excel eftersom endast växthuseffektpåverkan ska studeras. Dessutom är Excel 
tillgängligt på de flesta arbetsplatser vilket gör metoden användarvänlig och billig att 
implementera. Nackdelar är att all data måste samlas in av användare och att en del LCI-databaser 
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blir komplicerade eller omöjliga att använda för att hitta data. Sammantaget motiverar 
ovanstående skäl ändå valet av Excel som plattform för metoden. 

I vår föreslagna metod analyseras osäkerheterna med Monte Carlo-simulering i programmet 
@Risk, ett datorbaserat statistikverktyg som används i kombination med Excel. @Risk utför 
riskanalys med hjälp av Monte Carlo-simulering för att visa många möjliga utfall av en beräkning i 
Excel, och beräknar hur troliga utfallen är (Palisade, 2008). Det finns ett flertal Excel-
applikationer med motsvarande funktion, valet av @Risk beror på att detta program finns 
tillgängligt på LTH. Se rubriken Osäkerhetsanalys för mer information om hur @Risk används i 
osäkerhetsanalysen.   

3.5 Byggprojektering 
Här ges en kort beskrivning av de aktörer som vanligtvis är med under byggprocessen, samt vilka 
skeenden och aktiviteter som processen kan genomgå.  Kapitlet avslutas med en analys av vad 
brandskyddsprojekteringen innebär och vad det innebär för arbetet med metoden. 

Byggherren är den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för egen räkning. Byggherren 
bär det finansiella ansvaret. Konsulter kan under byggprocessen på olika sätt bidra med 
expertkunskaper. Projektledaren är den konsult som sköter byggherrens uppgift att leda 
genomförandet av byggprojektet både under projekterings- och produktionsskedet. Arkitekten är 
antagligen den som påverkar utformningen av byggnaden mest och det är vanligt att arkitekten 
också fungerar som byggherrens projektledare. Det finns även tekniska konsulter med 
sakkunskap inom olika områden så som VVS, geoteknik och brand. Entreprenörerna är de 
företag som bland annat uppför, bygger om och renoverar byggnader och anläggningar (Ericson 
& Johansson, 1994). Byggprocessen påverkas mycket av vilken entreprenad form som väljs 
(Bokalders & Block, 1997). De stora entreprenörföretagen har resurser att själva projektera vid 
exempelvis totalentreprenad (Ericson & Johansson, 1994). Andra former som kan nämnas är 
kronologisk byggprocess och successivupphandling. Kronologisk byggprocess innebär att 
projekteringen kan upphandlas dels som generalkonsult eller delad konsult och bygget kan 
genomföras som generalentreprenad eller delad entreprenad. Successivupphandling påminner om 
den kronologiska byggprocessen fast projekteringen och bygget tenderar att ske mer parallellt 
(Bokalders & Block, 1997). 

Det råder ingen entydighet i hur byggprocessen ser ut eller vilken projektform som anses bäst. 
Vanligen urskiljer man fyra huvudskeden i byggprocessen; programskedet, projekteringen, 
upphandlingen och produktionen. Byggprocessen kan delas in i ett flertal olika 
aktiviteter/skeenden vilka varierar mellan olika byggprojekt. Aktiviteterna/skeendena kan 
förekomma parallellt eller överlappa varandra (Ericson & Johansson, 1994). Förvaltning och 
ombyggnad kan även ses som en del av byggprocessen. Arbete med brandskyddet förekommer i 
alla aktiviteterna/skeendena av byggprocessen. 

Att i planeringen ha full insikt om hur det blir är svårt, ty det är inte ovanligt att förändringar 
måste göras under arbetets gång. Exempelvis kanske föreskrivet material inte finns att köpa när 
det behövs (Ericson & Johansson, 1994). 
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Brandskyddsprojektering  

Brandskyddsprojekteringen mynnar bland annat ut i funktionskrav på olika byggnadsdelar. 
Funktionskrav kan uppnås på flera olika sätt. Beroende på vilken produkt som väljs för att 
uppfylla funktionskravet, så ges olika mängd av växthusgasemissioner. Exempelvis kan 
brandskyddsprojektören föreskriva att det ska finnas en dörr med brandskyddsklass EI 30 (ett 
funktionskrav), men inte om dörren ska vara tillverkad i trä eller glas (produktval). 
Växthusgaserna är direkt kopplade till produktens materialinnehåll och tillverkningssätt, inte till 
det brandtekniska funktionskravet som produkten uppfyller.  

Brandprojektören har normalt inte inflytande över vilken produkt som väljs för att uppnå 
funktionskravet. Brandprojektören har heller inte nödvändigtvis kunskap om vilka specifika 
produkter som olika brandskyddslösningar kan innebära. Således saknar brandprojektören 
inflytande över den direkta kopplingen som produkten utgör, mellan brandskyddslösningen och 
de växthusgasemissioner den genererar under sin livscykel. Detta problem anser vi att 
brandprojektören kan hantera antingen genom att kommunicera med ”produktköparen” dvs. 
arkitekten eller byggentreprenören, eller genom att göra en bedömning av vilka specifika 
produkter som det är troligt att funktionskravet kan innebära. Kommunicera innebär här att föra 
en dialog med produktköparen angående vilka produkter som kommer att användas för de olika 
brandskyddsutformningarna i det enskilda fallet. Med bedömning menar vi en uppskattning av 
produktvalet på något sätt, detta kan göras antingen som en precis produkt eller som en 
sannolikhetsfördelning för ett set av produktalternativ.   

3.6 Tolkning av resultat 
Det är viktigt att förstå att resultaten från emissionsberäkningen är baserade på antaganden och 
approximationer och därför inte kan tolkas bokstavligt. Modelleringen av växthusgasemissionerna 
kommer oundvikligen att generera osäkerheter. Osäkerheternas betydelse måste bedömas för att 
avgöra om det går att visa på någon signifikant skillnad mellan brandskyddsalternativen.  

En väl genomförd livscykelinventering som bygger på data från många källor kan ge ett 
representativt medelvärde för emissionen, men tillverkarnas varierande processer och emissioner 
ger upphov till en varians i resultatet. Vad gäller luftemissioner är det inte ovanligt att 
rapporterade LCI-data från två liknande anläggningar skiljer sig med en faktor två (Franklin 
Associates, 2008, s. A-4). 

Kapitlet behandlar inledningsvis de statistiska grunderna för tolkning av resultatet. Under 
rubriken Osäkerhetsanalys presenteras sedan resonemang kring och metod för att identifiera de 
svaga punkterna i indata. Vidare syftar kapitlet till att belysa olika strategier för att redovisa och 
tolka resultatet för att ge ett relevant beslutsunderlag för den aktuella beslutssituationen. Slutligen 
ges referensvärden för att underlätta förståelse för resultatets storlek. 

Resultat och osäkerhetsanalys är tätt kopplade och diskussion av osäkerheter i det 
samhällsövergripande exemplet sker därför i kapitlet Resultatframställning.  

3.6.1 Osäkerhetsanalys 
Det primära målet med osäkerhetsanalysen är att undersöka om det går att påvisa någon skillnad i 
växthusgasemissioner mellan de olika brandskyddstekniska alternativen. Ett annat mål är att 
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effektivisera kvalitetsarbetet genom att visa vilka förbättringar i indata som ger mest utdelning i 
förhållande till satsade resurser. Genom att identifiera de variabler som bidrar mest till 
osäkerheten i resultatet kan rätt förbättringsinsatser prioriteras.  

Osäkerhetsanalysen fokuserar på de indata som bygger på antaganden eller muntliga källor. 
Indata som kommer från publicerade LCI berörs inte, eftersom de anses hålla högre kvalitet. 
Avsikten med denna osäkerhetsanalys är alltså inte att göra en komplett genomgång av alla 
osäkerheter. Den avser endast att behandla de osäkerheter som vid en ingenjörsmässig 
bedömning anses vara stora eller som är avsteg från en god LCI-metodik.  

För att minska variansen i resultatet och därmed öka jämförbarheten av brandskyddsalternativen 
ska man framförallt öka tillförlitligheten hos de data som bidrar mest till resultatet. Det beror på 
att variansen hos stora tal bidrar mycket mer till den totala variansen av resultatet än variansen 
hos små tal.  Franklin Associates (2008, s. A-4) beskriver arbetsgången som: samla in LCI-data 
för komponenterna, identifiera de data som bidrar mest till summan, utför mer intensiva analyser 
av dessa. Målet bör vara att uppnå maximal sample-size med minimal varians i data. Figur 15 (s. 
39) är exempel på en sådan figur som visar på vilka komponenter som utgör en stor del av 
resultatet. För att tydliggöra det ytterligare kan komponentgrupperna i figuren delas in 
noggrannare: ståldörren kan delas in i mineralull och stålplåt och så vidare.  

I vår föreslagna metod analyseras osäkerheterna med Monte Carlo-simulering i programmet 
@Risk, ett datorbaserat statistikverktyg som används i kombination med Excel. @Risk utför 
riskanalys med hjälp av Monte Carlo-simulering för att visa många möjliga utfall av en beräkning i 
Excel, och beräknar hur troliga utfallen är (Palisade, 2008). De indata som är osäkra definieras 
som variabler och tilldelas sannolikhetsfördelningar som anses representera deras respektive 
osäkerheter. En variabel kan exempelvis tilldelas en normalfördelning med tillhörande min- och 
maxvärde, väntevärde och standardavvikelse. Mer vanligt är dock att anta en likformig fördelning, 
eftersom kunskap om fördelningens utseende ofta är bristfällig om bara ett eller två stickprov 
från fördelningen finns. Monte Carlo-simuleringen går till så att @Risk väljer slumpmässigt ett 
värde från varje sannolikhetsfördelad variabel för den aktuella Excel-beräkningen och genererar 
ett svar. Denna process upprepas ett stort antal gånger och slutligen anpassas en 
sannolikhetsfördelning till svarsmängden. I osäkerhetsanalysen i det samhällsövergripande 
exemplet görs 5000 iterationer. Det innebär att svaret för den beräknade emissionen är en 
sannolikhetsfördelning som är anpassad till 5000 emissionspunkter.  

När Monte Carlo-simuleringen är genomförd kan olika statistiska mått analyseras för 
svarsmängden. Sannolikhetsfördelningen för växthusgasemissionen för respektive 
produktalternativ kan ritas i grafer. Signifikansnivåer för olika stora procentuella skillnader kan 
enkelt beräknas. Dessutom kan respektive variabels påverkan på resultatet analyseras i en 
regressionsanalys. För tillämpning i vår föreslagna metod är två variabler i regressionsanalysen 
intressanta: korrelationskoefficient och determinationskoefficient. Korrelationskoefficienten 
anger om det finns ett linjärt samband mellan variablerna och visar styrkan av sambandet (Körner 
& Wahlgren, 2002, ss. 164-165). Ett vanligt sätt att visualisera detta är med tornadodiagram, så 
som i figur 17 (s. 41) och figur 18 (s. 42). I tornadodiagrammet rangordnas variablerna med den 
mest betydelsefulla variabeln överst i figuren. Kvadraten av korrelationsfaktorn kallas 
determinationskoefficient och anger hur stor andel av den totala variationen för den beroende 
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variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln (Körner & 
Wahlgren, 2002, s. 166). I vår föreslagna metod ska determinationskoefficienten tolkas som en 
procentsats för hur stor andel av osäkerheten i växthusgasemission som härrör från respektive 
variabels osäkerhet. 

Då resultatet från en analys med metoden har tagits fram en första gång är det möjligt att gå 
tillbaka och förbättra de indata som bedöms vara de svaga punkterna. Att ta fram ett 
tillfredställande resultat är alltså en iterativ process och innebär en balansgång mellan hur mycket 
resurser som får läggas på framtagandet av information och vilken tillförlitlighet som resultatet 
måste ha. Det är därför viktigt att redan från början veta syftet med undersökningen, alltså vilka 
frågor som skall besvaras samt med vilken säkerhet svaren skall ges. I arbetet med att bedöma 
vilka osäkerheter som påverkar resultatet mest rekommenderar vi att först göra ingenjörsmässiga 
bedömningar och sedan utföra regressionsanalys. Med ingenjörsmässiga bedömningar avses 
exempelvis att approximera emissionerna från en produktionsprocess utan publicerad LCI med 
en liknande process med existerande publicerad LCI. Ett annat exempel är att använda cut-off-
kriterier för att eliminera variabler som har ett litet bidrag till den totala växthusgasemissionen.  

3.6.2 Signifikans 
Vi bedömer det som viktigt att förstå vilka statistiska grunder som finns för att dra olika slutsatser 
från resultatet. Först sammanfattas sannolikhetsteorin i detta kapitel, sedan följer tillämpning i 
metoden. 

Statistikteori och signifikans 

Det går att se på signifikansnivå som sannolikheten att förkasta nollhypotesen när nollhypotesen 
är sann. Utan att gå in på statistikteori kan signifikansnivån beskrivas som sannolikheten för att 
dra fel slutsats av resultatet. Det kan exempelvis innebära att alternativ X väljs framför alternativ 
Y trots att Y genererar lägre växthusgasemission. För att kunna dra någon slutsats av en 
jämförelse mellan två alternativ måste skillnaden mellan resultaten vara signifikant, det vill säga 
att risken för att dra fel slutsats av resultatet måste vara acceptabelt låg.  

Signifikansnivå är inte någon universell storhet utan något som är föremål för en subjektiv 
bedömning. Körner & Wahlgren (2000, s. 199) anser att man när man väljer signifikansnivå alltid 
måste bedöma konsekvenserna som ett eventuellt felaktigt beslut kan få. De menar att 
signifikansnivån 5 % ofta väljs av rutin, men påpekar att olika signifikansnivåer är acceptabla 
beroende på konsekvensen av en eventuell felaktig slutsats. Om det till exempel gäller 
sannolikheten för att en person ska bli oskyldigt dömd, så ska signifikansnivån givetvis vara så låg 
som möjligt. De flesta är nog överens om att risken att bli felaktigt dömd ska vara lägre än 5 %, 
men vid jämförelsen av LCI-data är det inte lika entydigt vilken signifikansnivå som är lämplig för 
olika jämförelser. 

 Franklin Associates (2008, s. A-4) menar att det är omöjligt att möta de krav som ställs för en 
strikt statistisk beräkning av signifikans av en LCI. De anser att det istället handlar om 
erfarenhetsbaserade professionella bedömningar. Franklin Associates (2008) använder den 
procentuella skillnaden mellan två publicerade LCI-resultat för att avgöra om skillnaden mellan 
dem kan anses signifikant. För publicerade LCI-data av god kvalitet och jämförelser avseende 
luftemissioner gäller följande tumregel: Det krävs 25 % skillnad mellan resultaten för att uppnå 
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femprocentig signifikans, en regel som utarbetas med ett stort antal LCI-publikationer som grund 
(Franklin Associates (2008, s. A-5). Den procentuella skillnaden beräknas med formeln (X-
Y)/((X+Y)/2)*100 där X och Y representerar olika alternativs växthusgasemissioner.  

Tillämpning i metoden 

I det exempel som presenteras i examensarbetet är indata av varierande kvalitet och noggrannhet, 
vilket leder till större osäkerheter i resultatet än de som Franklin Associates (2008) diskuterar. Vi 
tar som utgångspunkt att livscykelinventeringarna i indata har tillräckligt hög kvalitet för att den 
tidigare presenterade 25 % -regeln ska gälla. Livscykelinventeringarna kan således anses motsvara 
den data som Franklin Associates (2008) diskuterar, medan uppskattningar och muntliga källor 
bedöms kräva betydligt högre procentuell skillnad mellan alternativen för att uppnå samma grad 
av signifikans. 

Kvalitetsskillnaden i indata kan i resultatet gestalta sig på två sätt. Det kan krävas en högre 
signifikansnivå för att kunna visa att skillnaden mellan resultaten är signifikant. Eller så kan det 
krävas en större procentuell skillnad mellan alternativen. Det är vår uppfattning att valet av 
signifikansnivå är föremål för samma iterativa process som osäkerhetsanalysen kan innebära. Om 
det exempelvis är mycket viktigt med en låg signifikansnivå kommer det kanske behövas läggas 
både ekonomiska resurser och tid på att sänka den genom att förbättra indata. Att välja 
signifikansnivå är alltså en balansgång mellan resursåtgång och önskan om resultatets kvalitet och 
tillförlitlighet.  

Ett sätt att se på signifikansnivån i metoden är att den beskriver sannolikheten för att ge fel 
beslutsunderlag till beslutsfattare rörande valet av brandskyddslösning. Konsekvensen kan bli 
ökad växthusgasemission, men det är viktigt att komma ihåg att jämförelsen mellan olika 
brandskyddslösningars växthusgasemission bara är en del i beslutsunderlaget. Andra faktorer som 
har betydelse för beslutet är bland annat ekonomi och estetik. Konsekvensen av att fel alternativ 
förordas är alltså mindre än om växthusgasemission hade varit det enda beslutskriteriet. Därför 
kan en högre signifikansnivå accepteras. 

Konsekvensen av ett felaktigt beslutsunderlag beror också på hur stort beslut som ska fattas. Om 
beslutet gäller en ny miljöpolicy för brandskyddstekniska lösningar som kommer att påverka 
många kommande brandskyddsprojekteringar så krävs en låg signifikansnivå (lägre risk för fel) än 
om beslutet gäller en enskild brandskyddslösning i en enda byggnad. Detta beror på att 
miljökonsekvenserna för en policy som bygger på felaktiga grunder i längden blir betydligt större.  

I dagsläget tas ingen hänsyn till växthuseffekten inom brandskyddsprojektering. När man ser till 
helhetsperspektivet så vinner samhället på att en rekommendation ges om signifikansnivån är 
lägre än 50 %, eftersom majoriteten av rekommendationerna över tid skulle vara korrekta. Men ju 
högre signifikansnivån och därmed felfrekvensen är, desto mindre blir den positiva miljöeffekten 
av att använda metoden. För att maximera nyttan av metoden bör signifikansnivån hållas låg.  

Slutsats 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang bedömer vi att 10 % signifikans och 40 % skillnad 
mellan alternativen krävs för att skillnaden ska anses bevisad, för beslut som har stora 
konsekvenser för växthuspåverkan, exempelvis företagspolicys eller lagar och regler. Det 
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samhällsövergripande exemplet hör också hit. För rekommendationer i det enskilda fallet och för 
beslut med mindre växthuspåverkan anser vi att en högre signifikans är acceptabel, eftersom 
konsekvenserna av en eventuell felaktig rekommendation då är mindre. 30-40 % signifikans och 
40 % skillnad mellan alternativen förefaller vara rimligt, men det saknar stöd i litteraturen.   

3.6.3 Referensvärde för koldioxidemission 
För att kunna tolka resultatet krävs förutom kunskap om osäkerhet och signifikans också något 
referensvärde som emissionen kan relateras till. Ett förslag är att jämföra med Sveriges årliga 
växthusgasemission som år 2005 var 6500 kg CO2-ekv. per capita (EIA, 2005).  

3.7 Arbetsgång för metoden 
I detta kapitel ges en förenklad sammanfattning av metodens arbetsgång i sex punkter. Metoden 
förutsätter kunskap om innebörden av växthusgasemission i ett livscykelperspektiv, vilket 
förklaras under rubriken Livscykelanalys.  

 
1. Definiera mål och omfattning. 

Reflektera över vilka frågor som önskas besvaras, samt detaljnivå.  
 

2. Identifiera brandskyddsalternativen och deras respektive ingående komponenter.  
Kan göras produktspecifikt eller med produktvalsfördelningar. 

 
3. Införskaffa emissionsdata för komponenternas livscykler.  

Balansgång mellan resurser och krav på noggrannhet. Sträva efter så god 
kvalitet som möjligt enligt följande prioriteringslista: 

i. Livscykelinventeringar 
ii. Byggvarudeklarationer och miljödeklarationer 
iii. Uppskattningar 

 
4. Kvantifiera växthusgasemissionen uttryckt i koldioxidekvivalenter.  

Kör Monte Carlo-simulering om @Risk används. Plotta procentuell skillnad 
mellan alternativen mot kumulativ sannolikhet. 

 
5. Tolka resultatet och entreprenadformens möjlighet. 

Utvärdera osäkerheter i data, dra slutsatser om rimliga nivåer av procentuell 
skillnad och signifikans.   

 
6. Presentera slutsats 

Är det skillnad på alternativen? I vilken storleksordning? Kan presenteras 
som procentuell skillnad eller som mängd i relation till den funktionella 
enheten, t ex kg CO2-ekv/hus. 

Användande av lämplig datamjukvara, såsom ett etablerat LCA-program eller ett anpassat Excel-
kalkylblad underlättar arbetet betydligt.  
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4 Samhällsövergripande exempel på tillämpning av metoden 
Ett potentiellt användningsområde för metoden är att beskriva miljökonsekvenserna av en förändring av byggregler 
eller policys som på ett samhällsövergripande plan påverkar utformningen av brandskydd. Resultatet kan 
användas som beslutsunderlag tillsammans med andra kriterier som ekonomi och säkerhet.  

Som en del i arbetet inför Boverkets revidering av brandskyddsreglerna i projektet BBR 20XX har Strömgren 
(2007) utrett brandskyddstekniska alternativ till stegutrymning. Strömgrens (2007) rapport är en analys av 
alternativa brandskyddslösningar till stegutrymning från flerbostadshus med tre till åtta våningsplan. Dagens och 
framtida brandskyddslösningar analyseras med avseende på personsäkerhet, kostnad och boendemiljö.  

I detta exempel analyseras brandskyddstekniska alternativ till stegutrymning ur ytterligare ett perspektiv, 
nämligen emissioner av växthusgaser. Detta exempel kapitel fungerar även som ett exempel på hur metoden kan 
användas. 

4.1 Frågeställningar i det samhällsövergripande exemplet 
• Skiljer sig de olika brandskyddstekniska alternativen åt med avseende på emissioner av 

växthusgaser? 

• På vilket sätt skiljer sig de tänkbara framtida lösningarna åt från dagens? Hur mycket skiljer 
de sig åt? 

4.2 Objektbeskrivning 
Objektbeskrivningen är en sammanfattning utifrån Strömgens (2007) rapport. Specifikationer för 
huset summeras i tabell 2. Våra kompletterande antaganden redovisas under respektive alternativ, 
samt i kapitlet Inventering.  

Objektet är ett flerbostadshus av typen punkthus med 3-8 våningar. För att representera 
variationen i kostnad och säkerhet väljs antalet våningsplan till fem och antalet lägenheter per 
våningsplan till fyra.  

Tabell 2: Specifikationer av objektet i det samhällsövergripande exemplet. 

Specifikationer, objekt 

Flerbostadshus 

Hustyp punkthus 

Fem våningsplan 

4 lägenheter/våning 

67,2 m2 bostadsyta/lägenhet 

270m2 bostadsyta/våningsplan 

1350m2 bostadsyta i huset 

Byggnadens livslängd 50 år 
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För att kringgå allokering vid en jämförelse av brandskyddsutformningarna har ett nollalternativ 
identifierats (figur 3). Nollalternativet beskriver huskonstruktionen så som den ser ut utan 
brandskyddslösning. Alla växthusgasemissioner från konstruktioner utöver nollalternativet 
tillskrivs brandskyddslösningen.  

De brandtekniska alternativ som Strömgren (2007) behandlar har bokstavsbeteckningar A-D. 
Innebörden av varje alternativ summeras nedan. Alternativ A och B är idag godkända 
utformningar. Alternativ C och D är vid en internationell jämförelse tänkbara framtida 
utformningar (Strömgren, 2007). Brandskyddsalternativen betraktas i exemplet som likvärdiga 
beträffande säkerhetsnivå.   

4.2.1 Nollalternativ 
Avskilt trapphus, lägenheter i egna brandceller.   

 

Figur 3: Planskiss över ett våningsplan för ett punkthus enligt objektbeskrivningen i det samhällsövergripande 
exemplet. Skissen visar nollalternativet som har fyra lägenheter i egna brandceller med avskilt trapphus.  

4.2.2 Alternativ A: Tr2 trapphus 10 m 
Maximalt 10m gångavstånd från lägenhetsdörren till utrymningsväg. Tr2 innebär att trapphuset är 
utfört i egen EI 60 brandcell med 90cm breda EI 30 dörrar på varje våningsplan. Trapphuset är 
alltså avskiljt från trapphallen (figur 4).  

Antaganden i Strömgren (2007) 

 EI 60 vägg 9,6 m2/våning 

 EI 30 Branddörr 1 st/våning 

Kompletterande antaganden 

EI 60 väggen kommer att utformas som en betongvägg eller en lättvägg (gipsskiva 
på stålreglar isolerat med mineralull). 

EI 30 – C Branddörr kommer att utformas som trä-, stål-, eller glasdörr, samt vara 
försedd med dörrstängare (–C) 
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Figur 4: Planskiss över ett våningsplan för ett punkthus enligt objektbeskrivningen i det samhällsövergripande 
exemplet. Skissen visar brandskyddsalternativ A som innebär en EI 60-vägg och en branddörr EI 30-C som 
skiljer trapphuset från trapphallen. Konstruktionen är utritad i grönt.   

4.2.3 Alternativ B: Avskilt trapphus och räddningstjänst 
Avskilt trapphus. Räddningsväg krävs fram till huset och innebär krav på uppställningsplats på de 
sidor av huset som normalt ej har väg. I huset måste öppningsbara fönster finnas.  

Antaganden i Strömgren (2007) 

Öppningsbara fönster är standard och försummas därför. 

 Räddningsvägen motsvarar en markyta på 50m2. 

Kompletterande antaganden 

Räddningsvägen antas vara byggd med armerat gräs av betong eller polyetylen på 
ett bärlager av bergkross. 

Växthusgasemissioner som härrör från räddningstjänstens beredskap (stegbilar, 
brandstation etc.) försummas.  

  

Figur 5: Skiss för brandskyddsalternativ B – stegutrymning med räddningstjänst. Alternativet innebär 50 m2 
räddningsväg av armerat gräs.   

4.2.4 Alternativ C: Avskilt trapphus och sprinkler 
Avskilt trapphus och sprinkler i lägenheterna. 

Antaganden i Strömgren (2007) 
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 Sprinklersystem 270m2/våning (samtlig bostadsyta)  

 Sprinklersystemet utformas som bostadssprinkler 

Kompletterande antaganden 

 Sprinklersystemet kan anslutas till det kommunala vattennätet.  

Sprinklersystemet utgörs endast av rör, sprinklerhuvuden och vattenpump, övriga 
detaljer försummas.    

 

Figur 6: Planskiss över ett våningsplan för ett punkthus enligt objektbeskrivningen i det samhällsövergripande 
exemplet. Skissen visar brandskyddsalternativ C – sprinkler. Sprinklersystemet ska täcka samtlig bostadsyta. 
Konstruktionen är utritad i blått.  

4.2.5 Alternativ D: Tr2 trapphus 15 m 
Maximalt 15 m gångavstånd från lägenhetsdörren till utrymningsväg. Trapphuset är utfört i egen 
EI 60 brandcell med 90cm breda EI 30 dörrar på varje våningsplan. 

Kompletterande antagande 

Ur klimatpåverkansperspektivet är alternativ A och D identiska eftersom de kräver samma 
brandtekniska åtgärder. Alternativ D undersöks därför inte vidare.   

4.3 Definition av mål och omfattning 
För det samhällsövergripande exemplet är den funktionella enheten: Tillfredställande brandskydd för 
ett punkthus enligt ovanstående specifikationer, under 50 år. Med tillfredsställande brandskydd avses här 
något av alternativen A-D. Det är önskvärt att noggrannheten är tillräckligt hög för att kunna dra 
slutsatser av jämförelsen av typen A är större än B. Systemgränserna är vagga till grav, med 
undantag för transporter av de färdiga produkterna till och från platsen för byggnaden.  

4.4 Inventering  
Följande kapitel beskriver hur varje produkt modelleras för att ge en representativ bild av 
produkten och den funktion som den uppfyller.  
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Dataunderlaget är i många hänseenden osäkert och otillfredsställande för att ligga till grund för 
några större slutsatser, men de ska kunna ge en indikation om i vilken storleksordning 
emissionerna hamnar. För att åskådliggöra osäkerheten i indata tilldelas osäkra variabler 
sannolikhetsfördelningar, vanligen likformiga fördelningar. När beräkningen har utförts kan de 
mest betydelsefulla osäkerheterna identifieras. Fördelningarna presenteras i Appendix 1 och 
utvärderas i kapitlet Resultatframställning. Ett kvalitativt resonemang om osäkerheter finns i 
kapitlet Tolkning.  

Ett funktionskrav kan uppfyllas på många olika sätt. Om funktionskravet är ”branddörr EI 30” så 
kan den till exempel vara tillverkad i trä, glas eller stål, med olika växthuspåverkan som följd. För 
att kunna besvara frågeställningen om vilken växthuspåverkan respektive funktionskrav ger 
upphov till måste en bedömning göras rörande vanligheten hos olika dörrutformningar som 
uppfyller funktionskravet. Detta utreds under rubriken Produktval.  

Inventeringen inleds med komponenterna transporter och el vilka återkommer i flera produkter. 
Därefter är produkterna kategoriserade utifrån vilket brandskyddsalternativ de ingår i. I appendix 
2 återfinns en sammanställning av inventeringsresultaten i tabellform. 

4.4.1 Transporter 
Data för transportemissioner hämtas från Baumann & Tillman (2004) sammanställning av data 
från Nätverket för Transporter och Miljön. I emissionsberäkningen för transport används data för 
lastbilar med två lastkapaciteter; 26 resp. 40 ton, i emissionsklass Euro 3 (tillverkade efter år 
2000). Emissioner från tågtransport beräknas för eldrivet vagngodståg enligt Baumann & Tillman 
(2004) med emissionsdata för nordisk medelel. 

4.4.2 El 
I beräkningar som innefattar elenergiförbrukning används emissionsvärden för nordisk medelel 
eftersom Norden har en gemensam elmarknad. Någon livscykelanalys på nordisk medelel finns 
inte. Ett ungefärligt värde på nordisk medelel kan beräknas genom att kombinera energistatistik 
från 2005 (IEA, 2007) för Norge, Finland, Sverige och Danmark med internationella LCI-data 
(Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2008) för olika kraftslag. Vattenfall har på detta sätt 
beräknat växthusgasutsläppet för nordisk medelel till 158 g CO2-ekv/kWh (Setterwall, 2008). I de 
fall där tidigare utförda livscykelanalyser eller livscykelinventeringar har använts gäller 
elenergiberäkningen i respektive analys/inventering.    

4.4.3 Dörr och vägg som krävs för alternativ A  
Brandskyddsutformningarna i alternativ A kräver en dörr i brandklass EI 30-C, samt ett väggparti 
EI 60 på 9,6 m2.  Nedan beskrivs hur växthusgasemissionen för respektive produkt har 
modellerats.  

Underlaget till och dimensioneringen av dörrarna är avsett för en EI 30 dörr, men på den 
detaljnivå som analysen har går det inte att skilja på en EI 30 och en EI 60 dörr. Utformning av 
representativ dörrstängare har heller inte kunnat genomföras. Allokeringsproblematik samt 
databrist är grunden till detta. Eventuellt nyanseringsbehov kommer att diskuteras i 
tolkningskapitlet. Väggen däremot har kunnat modelleras med stor noggrannhet. Väggen antas 
vara utformad antingen som lättvägg eller som betongvägg.  
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4.4.3.1 Ståldörr 

Den studerade ståldörren är klassificerad som EI 60 och tillverkas av Robust Ståldörrar AB i 
Nykroppa. Anledningen till EI 60-klassen är att EI 30-dörrar av stål är mycket ovanliga. 
Växthusgasemission för ståldörren har beräknats enligt vagga till grind med vissa förenklingar. 
Med utgångspunkt i Robust Ståldörrar AB (Miljövarudeklaration) har kallvalsad stålplåt och 
mineralull identifierats som de viktigaste komponenterna. Dörrens vikt har i en approximation 
fördelats på enbart dessa material: stålplåt tilldelas 85 viktprocent och mineralull 15 viktprocent. 
Emissionsdata för produktion av mineralull och kallvalsad stålplåt från vagga till grind har tagits 
från Adilstam (1997, 2005, s. A6-8). Dörrens totalvikt är 80 kg enligt Robust Ståldörrar AB’s 
faktablad (2008). Mineralullen transporteras med lastbil från Parocs fabrik i Hällekis (Sahlén, 
2008). Stålet köps bland annat från SSAB som har tunnplåtsframställning i flera fabriker i Sverige, 
och transport sker med vagngodståg eller lastbil (Sahlén, 2008). Ett medelvärde av olika 
transportsätt och produktionsorter används för att uppskatta emission från transport, se kapitlen 
Transporter och Känslighetsanalys för detaljer.  

 

Figur 7: Flödesschema för ståldörr. Färgkodningen visar datakvaliteten. Hög kvalitet (LCA/LCI) är grön, 
medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, expertutlåtanden )är gul och låg kvalitet (approximationer, 
uppskattningar)är röd.  

4.4.3.2 Glasdörr  

Glasdörren antas bestå endast av aluminiumprofiler och glas. Övriga komponenter som lister och 
gångjärn bedöms inte ha någon betydelse för analysen. Monteringen i fabrik antas ske manuellt 
och alltså utan växthusgasemissioner.  

Aluminiumprofiler 

Värdet 1379g CO2/(kg karm eller ram) används för att beräkna koldioxidemissioner som ram och 
dörrkarm ger upphov till. Värdet har sitt ursprung i Wiconas  Byggvarudeklaration (1999). 
Wicona är enligt egen utsago världsledande inom byggsystem av aluminium, och de har nyss 
arbetat fram nya brandskyddsklassade EI 30 dörrar. Byggvarudeklarationen är daterad till mars 
1999 och är inte specifikt gjord för Wiconas brandskyddsklassade dörrar, vilket sänker datas 
tillförlitlighet. Att tillverkaren är certifierad enligt ISO 14001 samt att SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut har genomfört byggvarudeklarationen anser vi vara positivt för trovärdigheten. 
Emissionsvärdet bygger på at 85 % av aluminiumet är återvunnet och att distribution av färdig 

Dörrtillverkning (Robust 
Ståldörrar AB, 2008) 

Mineralull 
(Adilstam, 

1997, 2005) 

Kallvalsad stålplåt 
(Adilstam, 1997, 2005) 

Nordisk medelel 
(Setterwall, 2008) 

Ståldörr 
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produkt, byggskedet, brukskedet, rivning, restprodukt och avfallshantering inte räknas med. 
Emissionsvärdet är inte framtaget som någon växthusekvivalent, utan vid beräkningen togs 
endast koldioxid med, de andra växthusgaserna fanns endast i så små mängder att de inte gick att 
beräkna (Sahlin, 2008).  

Enligt Wicona Scandinavia (2008) så väger profilen som används till ram och karm ca 2,5kg/m, 
eventuellt lite mindre, se appendix 1 för redovisning av antaganden. I beräkningen antas 
materialåtgången till en dörr vara 12,5m meter (+- 0,25) aluminiumprofil.  

Brandklassat glas 

Omkring 90 % av världens planglas tillverkning sker i idag i flytglasanläggningar (Burström, 
2001). En sådan svensk planglasanläggning emitterar 635 g CO2/kg planglas (Pilkington, 2008). 
Vid tillverkningen på den svenska anläggningen utvinns spillvärme som levereras till Halmstad 
fjärrvärmenät (Pilkington, 2008).  

För att glaset skall kunna brandklassas genomgår det ytterligare två processer, dehydrering och 
laminering. Dessa processer är betydligt mindre energikrävande än själva glastillverkningen 
(Hägerklint, 2008). En indikation på energiåtgången för olika förädlingsprocesser är 0,72 kWh/kg 
för energisparglas och 2,14 kWh/kg för fasadglas (Pilkington, 2008). Brandklassat glas förefaller 
inte tillverkas i Sverige, utan för den svenska marknaden tillverkas mycket brandklassat glas i 
Tyskland (Hägerklint, 2008). För beräkningarna antas dehydrering respektive laminering ha en 
energiförbrukning någonstans mellan 0,7 och 2,15 kWh/kg vardera.  

Beräkningen avser vagga till grind och omfattar således inte transporter till byggplats och från 
byggplats till avfallshantering, inte heller restprodukten inkluderas.  

Glaspartiet i dörren bedöms vara cirka 85*200 cm. 1 m2 4mm glas väger 10kg (Pilkington, 2008). 
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Figur 8: Flödesschema för glasdörr. Färgkodningen visar datakvaliteten. Hög kvalitet (LCA/LCI) är grön, 
medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, expertutlåtanden )är gul och låg kvalitet (approximationer, 
uppskattningar)är röd. 

4.4.3.3 Trädörr 

Dörrens massa uppskattas utifrån Dalocs produktkataloger  till 65kg (Daloc, 2008b). 

Enligt byggvarudeklaration för trädörrar från Daloc förbrukas 130 MJ/dörr biobränslen, 70 
MJ/dörr fossila bränslen och 50 MJ/dörr elektricitet i produktionen av brandklassade trädörrar 
(Daloc, 2008a). Träprodukter utgör den i särklass största delen av dörren, och mer än 95 % av 
dörren kan energiåtervinnas (Daloc, 2008a). Koldioxiden från förbränning av biobränsle ingår i 
skogens kretslopp och bidrar inte till växthuseffekten, den sätts därför till noll. Utifrån 
Uppenberg et al. (2001, s. 13) antas fossilt bränsle ge upphov till 270-370 g CO2/kWh 
producerad värme, beroende på bränslesammansättningen. Den förbrukade elektriciteten antas 
vara nordisk medelel. Råvaran för trädörren approximeras bestå endast av sågade trävaror. Sågade 
trävaror har en torrdensitet på 460 kg/m3 och i förädlingsprocessen emitteras 18830 g CO2/m3 
(Trätek, 1996). 
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Figur 9: Flödesschema för trädörr. Färgkodningen visar datakvaliteten. Hög kvalitet (LCA/LCI) är grön, 
medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, expertutlåtanden )är gul och låg kvalitet (approximationer, 
uppskattningar)är röd. 

4.4.3.4 Lättvägg 

Lättväggen antas bestå av 70 mm mineralull och två gipsskivor på vardera 13mm (Jönsson et al., 
2005). Reglarna antas vara av stål med ett regelavstånd på 60 cm. Densiteten för respektive 
material är: mineralull 100 kg/m3 enligt Paroc AB’s typgodkännandebevis (Paroc AB, 2002), 
gipsskiva 769 kg/m3 (BEES 4.0, 2008), stålreglar 1,4 kg/m (Adilstam, 1997, 2005). Materialens 
CO2-ekvivalenter kommer från Adilstam (1997, 2005), vilket innebär vagga till grind och GWP-
100-ekv. Mineralull emitterar 1011 g CO2-ekv./kg produkt, gipsskiva 208 g CO2-ekv./kg produkt 
och stålregel 353 g CO2-ekv./kg produkt.  

 

 

Figur 10 & 11: Flödesschema för lättvägg respektive betongvägg. Färgkodningen visar datakvaliteten. Hög 
kvalitet (LCA/LCI) är grön, medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, expertutlåtanden )är gul och låg 
kvalitet (approximationer, uppskattningar)är röd. 

4.4.3.5 Betongvägg 

Betongväggen modelleras med en tjocklek på 70 mm, vilket är den minsta tillåtna (Jönsson et al., 
2005). Växthusgasemissionen antas vara 155 g CO2-ekv. / kg produkt, vilket är ett vagga till 
grind-värde från Adilstam (1997, 2005) gällande prefabricerade väggar. Betongens densitet sätts 
till 2327 kg/m3, ett medelvärde av densiteten hos fem betongtyper som presenteras i Adilstam 
(1997, 2005). 
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4.4.4 Räddningsväg som krävs för alternativ B 
Alternativ B kräver en räddningsväg för stegfordon, vilket innebär ett hårdgjort ytlager som inte 
lutar för mycket.  Räddningsvägen modelleras i examensarbetet med två olika gräsarmeringar av 
betong respektive plastnät, båda med en markberedning av bergkross. Ytan som behövs för 
räddningsvägen antas i enlighet med Strömgren (2007) vara 50 m2, huset antas vara fem våningar 
(Strömgren, 2007) Ytan och antalet våningar är två parametrar som påverka resultatet mycket, 
hur vida detta är korrekta antaganden analyser vi inte djupare än att konstatera att det 
harmonierar med tidigare reviderings arbete gjort av Strömgran (2007).   

4.4.4.1 Gräsarmering av plast 

Den studerade plastarmeringen är av materialet Low Density Polyethylene (LDPE) och tillverkas 
i Tyskland av Purus Arzberg GmbH. Armeringen säljs bland annat under namnen Ecoraster och 
Ecoblock. Materialåtgången är 10,92 kg/m2  enligt produktbeskrivningen (bg Byggros AB, 2008). 
I beräkningen har en produkt valts som tål ett axeltryck på 20 ton och därmed de 
räddningsfordon som kan vara aktuella. Plastarmeringen tillverkas i en gjutprocess som kallas 
injection moulding. I tillägg till denna process måste råvaran framställas, antingen genom LDPE 
resin-framställning eller en LDPE-återvinningsprocess. LCI-data för plast har hämtats från 
branschorganisationen PlasticsEurope som tillhandahåller livscykelanalyser på 
råvaruframställning och olika produktionsprocesser inom plastindustrin (PlasticsEurope, 2008). 
Produktion av LDPE resin från vagga till grind emitterar 2095 g CO2-ekv/kg LDPE resin. 
Emission för injection moulding av LDPE antas vara samma som för polypropylen; 2448 g CO2-
ekv./kg. Information om växthusgasemission orsakad i återvinningsprocessen av LDPE saknas 
och måste uppskattas. Se appendix 1 för antagen sannolikhetsfördelning.  

 

Figur 12 & 13: Flödesschema för räddningsväg med gräsarmering av LDPE respektive betong. Färgkodningen 
visar datakvaliteten. Hög kvalitet (LCA/LCI) är grön, medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, 
expertutlåtanden )är gul och låg kvalitet (approximationer, uppskattningar)är röd. 
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4.4.4.2 Gräsarmering av betong 

Betongarmeringen som studeras är Benders gräsarmering. Produkten tillverkas i Frillesås och de 
ingående materialen är huvudsakligen sand 80-85%, cement 5-10% och vatten 3-5% (Olsson, 
2008). I en approximation bedöms Adilstams (1997, 2005, s. A3-2) LCI-data för K30-betong 
(som har likartad materialsammansättning) kunna användas. Materialåtgången är 150 kg/m2 
stenlagd yta enligt produktbeskrivningen (Benders Sverige AB, 2008).   

4.4.4.3 Bergkross 

Båda armeringstyperna antas kräva samma markberedning. Utifrån läggningsanvisning uppskattas 
0,5 m bärlager av bergkross 0-40 mm behövas. Sättsand och geotextil försummas i beräkningen. 
LCI-data för bergkross tas från Sjunnesson (2005, s. 15), med rådata från Stripple (2001, s. 46). 
Emissionen uttryckt i koldioxidekvivalenter blir 1,64 g CO2-ekv./kg bergkross.  

Densiteten för bergkross är 1400-1800 kg/m3 (Malmborg 1994, s. 0:4) I beräkningen används en 
likformig fördelning 1400-1800. En grovanalys visar att bergkrossets bidrag till den totala 
växthusgasemissionen uppgår till 4-8 % för de två alternativen.   

4.4.5 Sprinklersystem som behövs för alternativ C. 
I kapitlet förklaras hur sprinklersystemet som åsyftas i alternativ C modelleras i examensarbetet.  

Examensarbetet berör inte hur boendesprinklersystemet ska utformas för att vara ett godtagbart 
alternativ till stegutrymning eller andra brandskyddslösningar som är godkända i dagsläget. En 
sådan analys borde vara föremål för en djupare studie. I examensarbetet måste dock 
omfattningen av en sådan sprinklerinstallation uppskattas.  

För att göra en rimlig kvantifiering av sprinklersystemet har en rundfrågning skett bland 
sprinklerprojektörer. Den rundfrågningen mynnade ut i att det är troligt att en dimensionering 
skulle bli något i stil med vad som motsvarar SBF 120:6 regler för automatiskt 
vattensprinklersystem riskklass LH. En betydligt mindre generös dimensionering skulle kunna 
påminna om den på Limnologen 1 i Växjö, där boendesprinkler har installerats på grund av den 
omfattande träkonstruktionen (Berg, 2006). En mer omfattande dimensionering skulle vara 
motsvarande SBF 120:6 regler för automatiskt vattensprinklersystem riskklass OH. I tabell 3 
finns en sammanställning av dessa dimensioneringar anpassade för objektet i det 
samhällsövergripande exemplet. I examensarbetet tolkas SBF 120:6 såsom framställt av Svenska 
Brandskyddsföreningen & SIS Förlag AB (2004). 
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Tabell 3: Sammanställning av tre dimensioneringsalternativ för sprinklersystemet. De ingående 
komponenterna i sprinklersystemet kvantifieras för ett punkthus med specifikationer enligt 
objektbeskrivningen i det samhällsövergripande exemplet. 

 Limnologen 1 SBF 120:6 LH SBF 120:6 OH 

Sprinklers täckningsyta 
(m2/sprinkler) 

37 21 12 

Antal sprinkler (st/våning) 7,3 13 22,5 

Avstånd mellan sprinkler (m) 6 4,6 4 

Rör till sprinkler (m/våning)  43,5 60 90 

 

Mängden matarrör uppskattas till 6 (+-2) meter/våningsplan. Detta innefattar avståndet mellan 
våningarna samt matning från det kommunala vattennätet. I modelleringen förutsätts det att det 
kommunala vattennätet kan utnyttjas för vattenförsörjning. 

Enligt antaganden i Objektbeskrivning så är samtlig bostadsyta sprinklad. Vid modelleringen som 
sker i detta examensarbete sprinklas således 270 m2/våning, detta trots att utrymmen som bland 
annat garderob och dusch troligen skulle kunna exkluderas. Den sprinklade ytan kan i 
sammanhanget anses vara ett konservativt antagande.  

Vid en första analys tas en extra vattenbassäng, backventiler, huvudavstängning, diverse 
tryckmätare och andra komponenter i sprinkleranläggningen inte med i modelleringen.  

4.4.5.1 Rör 

Franklin Associates (2008) livscykelinventering av plaströrsproduktion i USA ligger till grund för 
uppskattningen av växthusgasemissioner från rörproduktion. LCI:n inkluderar 
råmaterialutvinning, processering och rörproduktion samt transport till kund och från kund till 
deponi vid end-of-life. CPVC och PEX är två plaster som är aktuella för sprinkleranvändning 
(Franklin Associates, 2008). I exemplet används CPVC som har en växthusgasemission 
motsvarande 661 g CO2-ekv/m ¾” rör (Franklin Associates, 2008).  

Matarrören har en större diameter än rören till sprinklerhuvuden. För att fritt kunna välja 
rördimensioner har vi härlett ett utryck där koldioxidekvivalenten är en funktion av diametern, se 
Appendix 2. Rör till sprinklerhuvuden antas ha diameter mellan 0,75-1 tum, och matarrörets 
diameter antas vara 1,5-2 tum.   

4.4.5.2 Pump 

Det antas att en elektrisk vattenpump kommer att installeras. För en första analys bedöms 
pumpen väga cirka 150-200 kg (Berg, 2006) och vara gjord av återvunnet gråjärn eller stål som är 
gjutet (Ahlqvist, 2008). Det järn som gjuterier använder är generellt sett sorterat förhand 
(Andersson, 2008), och genererar alltså endast försumbara emissioner av växthusgaser. Ett 
exempel från Gjuteriföreningen antyder att det går åt 2,4 kWh el för att gjuta ett kg järn 
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(Ahlqvist, 2008). Det är okänt om den siffran är applicerbar på tillverkning av sprinklerpumpar i 
storleksordningen 150-200 kg.  Vi tror att det är rimligt att själva gjutningen av järnet är den i 
särklass största orsaken till emissioner av växthusgaser för pumpen.  Vid en första analys tas 
ingen hänsyn till transporter samt pumpens drift och underhåll. 

4.4.5.3 Sprinklerhuvuden 

Vi antar att sprinklerhuvuden tillverkas genom gjutning. Uppgifter från Ahlqvist (2008) antyder 
att mässingsgjuterier förbrukar 5,4-6,5kWh el/kg gjuten mässing. Det antas i examensarbetet att 
dessa gjuterier är representativa även för sprinklertillverkare. Sprinklerhuvudena tillverkas 
huvudsakligen av återvunnen mässing. Mässingsskrotet som gjuterier använder som råvara 
sorteras i regel för hand (Andersson, 2008), så återvinningen genererar endast försumbara 
emissioner av växthusgaser. Sprinklerhuvuden antas väga 0,1kg/st. Övriga komponenter som 
exempelvis glasbulben försummas vid modelleringen av sprinklerhuvudet.  

Vid en första modellering tas ingen hänsyn till transporter, detta kan dock vara aktuellt då de 
flesta sprinklerhuvuden på den svenska marknaden förefaller tillverkas i USA.  

 

 

Figur 14: Flödesschema för sprinklersystem. Färgkodningen visar datakvaliteten. Hög kvalitet (LCA/LCI) är 
grön, medelkvalitet (miljö- och byggvarudeklarationer, expertutlåtanden )är gul och låg kvalitet (approximationer, 
uppskattningar)är röd. 

4.5 Produktval 
Detta kapitel syftar till att på ett nyanserat sätt behandla osäkerheterna i produktvalen. 

Ett funktionskrav kan uppfyllas på många olika sätt. Om funktionskravet är ”branddörr EI 30” så 
kan den till exempel vara tillverkad i trä, glas eller stål, med olika växthuspåverkan som följd. För 
att kunna besvara frågeställningen om vilken växthuspåverkan respektive funktionskrav ger 
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upphov till måste en bedömning göras rörande vanligheten hos olika dörrutformningar som 
uppfyller funktionskravet. Ett medelvärde av emissionen från trä-, glas- och ståldörr är inte 
tillräckligt, det skulle vara mycket missvisande om det till exempel visar sig att trädörrar används i 
90 % av fallen.  

Om ingen information finns att tillgå om vilka material och lösningar som kommer att väljas för 
respektive brandskyddsalternativ, så bedömer vi att det är lämpligt att anpassa en 
sannolikhetsfördelning för att beskriva vanligheten hos de olika produkterna. Med Monte Carlo-
simulering kan en stor mängd fall slumpas fram enligt produktsannolikhetsfördelningen, och en 
sannolikhetsfördelning för växthusgasemission orsakad av funktionskravet kan beräknas. Detta 
kan även vara en lämplig metod om brandprojektören är osäker på vilka produkter som 
”köparen” kommer att välja (i praktiken styr ofta byggentreprenören eller arkitekten 
produktvalet).  

Att bedöma vilken produkt som är vanligast för respektive brandskyddslösning är ingen enkel 
uppgift. Någon statistik för exempelvis i vilken utsträckning olika dörrtyper förekommer finns 
inte. För att få en uppfattning om vanligheten för olika tekniska lösningar har en diskussion förts 
med brandskyddsingenjörer på WSP. I tillägg har ett antal personer med arkitektbakgrund 
tillfrågats. Diskussionen och rundfrågningen ligger till grund för de sannolikhetsfördelningar som 
används i osäkerhetsanalysen med @Risk. Nedan sammanfattas resultatet av diskussionen 
tillsammans med de antagna sannolikhetsfördelningarna.  

Väggar Avskiljande vägg mot trapphus är vanligtvis inte bärande. Då väljs vanligtvis 
den billigaste lösningen: lättvägg. Om väggen är bärande är däremot betong 
vanligast. För att modellera sannolikhetsfördelningen i @Risk antas en binär 
fördelning med oddsen 7:3 för lättvägg respektive betong.  

Dörrar Arkitekter förordar glasdörr för ljusinsläppets skull, men det är en dyr lösning. 
Byggentreprenören väljer gärna det billigaste alternativet, trädörr. Det blir alltså 
en fråga om ekonomi mot estetik. Trädörr bedöms vara det vanligaste 
alternativet för bostadshus. Oddsen bedöms vara således 6:3:1 för trä, glas 
respektive stål.  

Gräsarmering  Traditionen väger tungt vad gäller materialval i gräsarmering. Plast har en ytterst 
liten marknadsandel och så kommer det förmodligen att förbli. Betong anses 
vara det klart vanligaste alternativet. Här antas en binär sannolikhetsfördelning 
med oddsen 8:1 för betong respektive LDPE.  

4.6 Känslighetsanalys 
I denna känslighets analysen analyseras om vissa transporter mellan underleverantörer och 
producent kan försummas.  

Systemgränserna för studien är som nämnts tidigare vagga till grav, med undantag för transporter 
av färdiga produkter till och från platsen för byggnaden. I vissa fall har vi själva satt samman 
produkter utifrån byggvarudeklarationer och publicerade LCI för förädlade råvaror. Här 
undersöks om hänsyn behöver tas till transporter mellan underleverantör och producent i en 
sådan sammansättning.  
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För att visa transporternas andel av emissionerna har en exempelberäkning gjorts med 
utgångspunkt i stålbranddörren från Robust. Dörren tillverkas i Nykroppa och består 
huvudsakligen av mineralull och kallvalsad stålplåt. Mineralullen transporteras med lastbil från 
Hällekis, ca 110 km. Tunnplåt köps från flera olika tillverkare, bland annat SSAB, som studeras 
här. Tunnplåt från SSAB tillverkas bland annat i Borlänge och Luleå. I beräkningen undersöks 
dels transport med tåg från Luleå (ca 1000 km), dels transport med lastbil från Borlänge (ca 150 
km). Data för transportemissioner hämtas från Baumann & Tillman (2004) sammanställning av 
data från Nätverket för Transporter och Miljön (NTM). I emissionsberäkningen för transport används 
data för lastbilar med två lastkapaciteter; 26 resp. 40 ton, i emissionsklass Euro 3 (tillverkade efter 
år 2000). Transport av mineralull beräknades med volym som begränsande lastfaktor enligt 
NTM:s rekommendationer. Tågtransport beräknades för eldrivet vagngodståg enligt Baumann & 
Tillman (2004) med emissionsdata för nordisk medelel. 

Resultatet av beräkningen visar att transport av mineralull och stålplåt mellan materialtillverkare 
och dörrtillverkare står för 1,1-1,8 % av växthusgasemissionerna. I den produktjämförelse som 
resultatet är avsett att användas bedöms transporter mellan komponenttillverkare och producent 
vara av liten betydelse.  

4.7 Resultatframställning 
Hur redovisningen och tolkningen av resultatet sker bör svara mot syftet för undersökningen. Vi 
presenterar här två olika sätt att redovisa resultatet, dels produktspecifikt och dels som en 
sammansatt bild. 

Den produktspecifika utformningen tydliggör materialvalets betydelse för 
växthusgasemissionerna och är viktig för att visa resultatet för respektive produktkombination. 
Osäkerhetsanalysen blir tydlig om tornadodiagram tas fram de mer osäkra resultaten och det blir 
lättare att tolka resultatet. Den produktspecifika utformningen gör det dessutom lättare att förstå 
resultaten av den sammansatta bilden.  

Den sammansatta bilden är nödvändig för att besvara frågeställningen i det samhällsövergripande 
exemplet. Där efterfrågas miljöpåverkan av respektive brandskyddstekniskt alternativ, utan att ta 
hänsyn till vilket produktalternativ som kommer att väljas.  

4.7.1 Redovisning av specifika utformningar 
I detta kapitel framställs resultatet av det samhällsövergripande exemplet genom att specifika 
utformningar för alternativ A, B och C redovisas var för sig. I examensarbetet antas det att 
alternativen kan genomföras enligt utformningarna i tabell 4.   
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Tabell 4: Materialspecifika utformningar av alternativ A - vägg och dörr, B - Räddningsväg och 
C -sprinklersystem för det samhällsövergripande exemplet. 

Alternativ Specifik utformning 
A Betongvägg + ståldörr 
 Betongvägg + glasdörr 
 Betongvägg + trädörr 
 Lättvägg + ståldörr 
 Lättvägg + glasdörr 
 Lättvägg + trädörr 

B Gräsarmering av LDPE 
 Gräsarmering av betong 

C Sprinklersystem 
 

För att illustrera i vilken storleksordning emissionerna av växthusgaser ligger har två figurer för 
emissioner av CO2 -ekv./hus tagits fram, figur 15 och figur 16. 

I Figur 15 (s. 39) går det att läsa ut medelvärdet CO2-ekv från respektive utformning, samt hur 
stor andel av emissionen som kommer från respektive byggkomponent.  Då Figur 15 (s. 39) 
tolkas tas ingen hänsyn till osäkerheterna i resultatet. Ur figuren går det att utläsa att 
bergskrossets andel av emissionen för gräsarmeringarna är liten. Växthusgasemissionerna från en 
räddningsväg står och faller med materialvalet i armeringen. Likaså har sprinklerhuvudena liten 
betydelse för sprinklersystemets totala växthusgasemission. Ståldörr och glasdörr förefaller ligga i 
samma storleksordning, medan trädörrens emission är avsevärt lägre. Vidare verkar en lättväggs 
utformning alltid vara att föredra framför en betongväggs utformning oavsett dörr. Med hjälp av 
Figur 15 går det således att bilda sig en uppfattning om hur olika produktutformningar påverkar 
resultatet.  

Antalet våningar i byggnaden är en parameter som i hög grad påverkar resultatet, men som inte 
belyses i exemplet. Alternativ A (vägg och dörr) är helt proportionell mot antalet våningar. Med 
förbehållet att pumpens storlek kan väljas utifrån antalet våningar så är även alternativ C 
sprinklersystem proportionell. Alternativ B, Räddningsväg, däremot är en installation med lika 
stor miljöpåverkan oavsett antalet våningar vilket medför att alternativet räddningsväg är 
gynnsammare ju högre hus som byggs. Stegutrymning är möjligt i byggnader med upp till åtta 
våningar.  
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Figur 15: Uppskattning av växthusgasemissioner förknippade med olika utformningar av 
brandskyddsalternativen i det samhällsövergripande exemplet. X-axeln visar medelvärdet på växthusgasemissionen 
uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per hus. Färgerna i varje stapel korresponderar med textraden till vänster om 
stapeln och beskriver hur stor del av den totala emissionen som respektive komponent bidrar med. Beräkningen 
avser ett punkthus med 5 våningar och 1350 m2 bostadsyta.  

Tanken med figur 16 är att fånga upp och illustrera de osäkerheter som har undersökts med 
Monte Carlo-simulering i osäkerhetsanalysen.  Medelvärdet för respektive utformning redovisas 
med ett tillhörande konfidensintervall på 90 %. Det innebär exempelvis för ”Gräsarmering av 
LDPE” att ett slumpvis valt värde tillhörande sannolikhetsfördelningen med 90 % sannolikhet 
kommer ligga inom det utritade intervallet 1750-2250. Det bör påpekas att figur 16 inte ringar in 
alla osäkerheter utan endast de som är analyserade på närmare håll, se kapitlet Osäkerhetsanalys 
för mer om detta. 
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Figur 16: Uppskattning av växthusgasemissioner förknippade med olika utformningar av 
brandskyddsalternativen i det samhällsövergripande exemplet. Y-axeln visar växthusgasemission uttryckt i kg 
koldioxid per hus. Medelvärdet för emissionen av respektive alternativ markeras med en grå prick. Resultatet av 
osäkerhetsanalysen i @Risk redovisas som 90 % konfidensintervall i svart. Det betyder att med 90 % 
sannolikhet så ligger emissionen inom det utritade intervallet. Beräkningen avser ett punkthus med 5 våningar och 
1350 m2 bostadsyta.  

Flera av emissionsberäkningarna har genomfört med stora osäkerheter, exempelvis tillverkningen 
av brandklassat glas och gräsarmeringen av LDPE. Från Figur 16 framgår det att gräsarmeringen 
av LDPE och sprinklersystemet har bredast konfidensintervall för växthusgasemission.  Alltså 
genererar osäkerheterna i modelleringen av dessa större osäkerheter än exempelvis glasdörren.   

För att kunna identifiera möjliga förbättringsinsatser kan regressionsanalyser genomföras på de 
utformningar som har bredast konfidensintervall. Regressionsanalysen kan redovisas som ett 
tornadodiagram för att visa hur stort bidrag respektive variabel ger till den totala osäkerheten. I 
figur 17 och figur 18 redovisas de parametrar som bidrar till osäkerheten i sprinklersystemets 
respektive LDPE-gräsarmeringens resultat. De uteslutna variablerna har ingen eller försumbar 
påverkan på resultatet. På x-axeln visas korrelationskoefficienten som ger information om hur 
mycket en parameters osäkerhet påverkar resultatets totala osäkerhet. Ett värde nära 1 eller -1 
betyder att parametern har stor inverkan på resultatet, medan värden nära noll betyder att 
parametern har liten eller ingen påverkan. Om korrelationskoefficienten är positiv så ökar 
växthusgasemissionen då variabelns värde ökar. Om den är negativ så minskar 
växthusgasemissionen när variabelns värde ökar, och omvänt. Genom att kvadrera 
korrelationsfaktorn erhålls determinationsfaktorn som anger hur stor andel av osäkerheten i 
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resultatet som kan förklaras med variabeln. Determinationsfaktorerna för båda 
regressionsanalyserna presenteras i tabell 5.  

Tabell 5: Determinationskoefficienter för variablerna i de två regressionsanalyserna, angivna i 
procent. Koefficienten anger hur stor andel av resultatets osäkerhet som kan förklaras med 
variabelns osäkerhet.    

 

 

 

Figur 17, Tornadoträd för alternativ C - sprinklersystem, i det samhällsövergripande exemplet. X-axeln visar 
korrelationskoefficienten. De uteslutna variablerna har försumbar inverkan på resultatet.  

Osäkerheterna i sprinklermodelleringen härrör huvudsakligen från dimensionering av 
sprinklersystemet. Ur figur 17 går det att utläsa att osäkerheterna som påverkar sprinklerhuvudets 
täckningsyta får störst betydelse för växthusgasemissionen. Korrelationskoefficienten är negativ: 
ett lägre värde på täckningsyta (m2/sprinkler) ger större materialåtgång och ökar därmed 
växthusgasemissionen. Sprinklerhuvudets täckningsyta är en variabel som skulle kunna preciseras 
noga för ett specifikt fall, detsamma gäller för diametern på de båda rörtyperna och matarrörets 
längd. För att tillverka vattenpumpen behövs det elenergi. Hur mycket energi som behövs är 
ganska osäkert, men figur 17 antyder att det inte har så stor betydelse för hela resultatet. Det som 
främst behöver förbättras i modelleringen av sprinklersystemet är alltså dimensioneringen. 
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Förslagsvis görs det genom att studera ett flertal existerande dimensioneringar för punkthus med 
specifikationer som liknar de i kapitlet Objektbeskrivning, för att sedan skapa ett medelvärde som 
kan användas i beräkningen.  

 

Figur 18: Tornadoträd för räddningsväg med gräsarmering av LDPE, en av de möjliga lösningarna i alternativ 
B - räddningsväg, i det samhällsövergripande exemplet. X-axeln visar korrelationskoefficienten. 

Figur 18 visar att om en bättre emissionsberäkning skall kunna göras på gräsarmering av LDPE 
så är det nödvändigt att få mer information om hur återvinningen till granuler går till, samt hur 
stor andel av gräsarmeringen som tillverkas av återvunnen råvara.  

Densiteten för bergkross angavs som ett intervall i källan och modellerades därför som en 
fördelning för att se om det var viktigt att specificera densiteten noggrannare. Figur 18 visar att 
osäkerheten om densiteten har liten påverkan på den totala växthusgasemissionen. Den kan alltså 
utan problem anges som ett medelvärde. 

Nu har några utvecklingsområden för dataförbättring identifierats. Men i det 
samhällsövergripande exemplet är helhetsbilden mest intressant, och då kan osäkerheter 
angående produktval vara mer betydande.  

4.7.2 Redovisning av en sammansattbild 
I detta kapitel redovisas det samhällsövergripande exemplet som en sammansattbild. Detta är 
intressant eftersom det samhällsövergripande exemplet undersöker konsekvenserna av alternativ 
A, B och C ur ett samhällsperspektiv. I exemplet ställs frågan om det är någon skillnad på 
alternativen. Det innebär att fördelningen mellan de olika specifika utformningarna måste 
uppskattas för att på så sätt ge en prognos för de möjliga utfallen av alternativen. Den 
problematiken diskuteras i kapitlet Produktval. Sannolikhetsfördelningarna för produktvalen 
finns i appendix 1.  

Medelvärdena för alternativens emissioner redovisas i tabell 6. Medelvärdet förklarar vad 
respektive alternativ i medel kommer att ge för mängd växthusgaser, och visar ett resultat som är 
viktat mot vanligheten hos olika material. En ren jämförelse av medelvärden är inte en tillräcklig 
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grund för att bedöma om det är någon skillnad på brandskyddsalternativen på grund av 
osäkerheterna som förknippas med resultaten. Medelvärdet säger inte någonting om hur 
fördelningarna som bildar medelvärdet ser ut. 

Tabell 6: Växthusgasemissionen för respektive brandskyddsalternativ redovisat som medelvärde. 

Alternativ Beskrivning Emission  
  (kg C02-ekv/hus) 

A Dörr + vägg 1 266 
B Räddningsväg 845 
C Sprinklersystem 449 

 

En mer nyanserad bild fås om resultaten redovisas som i figur 19. I figur 19 redovisas 
sannolikhetsfördelningarna för emissionerna från alternativ A (röd linje), B(grön linje) och C(blå 
linje). X-axeln redovisar växthusgasemission uttryckt i kg CO2-ekv/hus och y-axeln är den 
relativa frekvensen. Den relativa frekvensen är den andel av gångerna som en viss 
emissionsmängd har observerats under Monte Carlo- simuleringarna, alltså enkelt utryckt 
sannolikheten för att det skall vara en viss mängd växthusgas emissioner. Summan av 
produkterna av varje emissionsvärde och deras respektive relativa frekvens är 1.  

 

Figur 19: Här redovisas sannolikhetsfördelningarna för växthusgasemissionerna för alternativ A – vägg och dörr 
(röd linje), B – räddningsväg (grön linje) och C – sprinklersystem (blå linje). X-axeln visar växthusgasemission 
uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per hus. Y-axeln visar den relativa frekvensen. Arean under varje 
graf (grön, blå, röd) summerar till 1.   

Som framgår i figur 19 så överlappar de olika alternativen varandra med en viss sannolikhet, 
denna sannolikhet redovisas i figur 20 till figur 22.  Figur 19 visar också likt kapitel Redovisning 
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av specifika utformningar på hur utformningen av alternativen påverkar resultatet. I figuren syns 
exempelvis några toppar tydligt. Dessa går att härleda till specifika produkter. Den höga gröna är 
exempelvis gräsarmering av betong, och den första röda från väster är lättvägg + trädörr. Höjden 
på topparna tyder på hur sannolika de är och bredden på hur osäkra de är. Figuren ger även 
förståelse för att beroende på vilka mått, såsom medelvärde, väntevärde eller olika percentiler 
som jämförs kommer olika slutsatser dras. 

I kapitlet Signifikans drog vi slutsatsen att procentuell skillnad mellan alternativ är ett bra sätt att 
undersöka om skillnaden mellan två alternativ kan anses bevisad. Figur 20 till figur 22 redovisar 
den kumulativa sannolikhetsfördelningen för den procentuella skillnaden mellan alternativen. 
Dessa figurer kan vara svåra att tolka. Den procentuella skillnaden redovisas på x-axeln. Y-axeln 
visar sannolikheten för att den procentuella skillnaden ska vara lägre än det värde som avläses på 
x-axeln. Om en hypotes formuleras så att ett en procentuell skillnad är X eller högre så visar y-
axeln signifikansen för hypotesen.  

 

Figur 20: Den procentuella skillnaden mellan A (vägg och dörr) och B (räddningsväg) visas på x-axeln. 
Positiva värden betyder att A är större än B. Y-axeln visar sannolikheten för att den procentuella skillnaden ska 
vara lägre än det värde som avläses på x-axeln. 

För att underlätta förståelsen för figur 20 till 22 ges här några exempel på hur figur 20 kan tolkas. 
Extremfallen är att B är större än A med 120 % skillnad eller att A är större än B med 60 % 
skillnad. I knappt 30 % av fallen är B större än A. Den förväntade skillnaden är ca 40 % och då är 

Kumulativ frekvens 

Procentuell skillnad 
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A störst. Som beskrivits tidigare är alltså resultatet av tolkningen beroende av vilka mått som 
används.  

Vi anser som nämnts tidigare att skillnaden minst måste vara i storleksordningen 40 %, och då ha 
en signifikans på högst 10 % för att anses vara signifikant. Med de villkoren går det inte att visa 
att det är någon skillnad mellan alternativ A och B (figur 20). En procentuell skillnad på 40 % har 
enligt oss en alldeles för stor signifikans för hypotesen att A emitterar mer växthusgaser än B, 
likaså är det för hypotesen att B emitterar mer växthusgaser än A. Båda hypoteserna måste alltså 
förkastas. De båda alternativen förefaller likvärdiga. 

  

Figur 21: Den procentuella skillnaden mellan A(vägg och dörr) och C (sprinklersystem) visas på x-axeln. 
Positiva värden betyder att A är större än C. Y-axeln visar sannolikheten för att den procentuella skillnaden ska 
vara lägre än det värde som avläses på x-axeln. 

Med figur 21 går det att motivera att hypotesen att A emitterar mer växthusgaser än C, inte skall 
förkastas. Vi har sagt att den procentuella skillnaden bör ligga över ca 40 %, och att signifikansen 
för hypoteser för det samhällsöverskridande exemplet inte bör överstiga 10 % allt för mycket.  

Kumulativ frekvens 

Procentuell skillnad  
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Figur 22: Den procentuella skillnaden mellan B (räddningsväg) och C (sprinklersystem) visas på x-axeln. 
Positiva värden betyder att B är större än C. Y-axeln visar sannolikheten för att den procentuella skillnaden ska 
vara lägre än det värde som avläses på x-axeln. 

På samma sätt går det med figur 22 att motivera att hypotesen att B emitterar mer växthusgaser 
än C, inte skall förkastas.  

Förbättringsområden 

Som tydligt framkommer i figur 19 så innebär osäkerheterna i valet av produkter de största 
osäkerheterna för resultatet. Att arbeta fram ett resultat med mindre osäkerheter bör alltså 
fokusera på att ge en säkrare prognos av produktvalen. Osäkerheter som exempelvis berör 
dörrstängare, sprinklerns täckningsyta etc., har ur ett helhetsperspektiv betydligt mindre påverkan 
på resultatet. Eftersom framtagandet av en säkrare prognos är komplicerat samt att vi anser att 
resultatet duger för att dra vissa slutsatser, tas inga vidare åtgärder för att minska osäkerheterna.  

Kvantifiering av skillnaden 

För att få en uppfattning om hur mycket mer växthusgaser som alternativ A respektive B 
emitterar än alternativ C, beräknas differensen mellan deras medelvärden (se tabell 7).  Resultatet 
blir att A emitterar cirka 820 kg CO2-ekv/hus mer än C, och B emitterar cirka 400 kg CO2-
ekv/hus mer än C. Dessa värden kan jämföras med Sveriges årliga växthusgasemission år 2005 
var 6500 kg CO2-ekv. per capita (EIA, 2005). För en överslagsberäkning antar vi att 100 
punkthus per år byggs i Sverige. Om policyförändringen genomförs på bred front och alla 
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nybyggda punkthus i Sverige får den enligt resultatet klimatvänligaste lösningen (bostadssprinkler) 
så motsvarar emissionsminskningen en svensks personliga växthusgasemission i drygt tio år.  

Resultaten kan också redovisas som procentuell skillnad (tabell 7). Den procentuella skillnaden 
sätter besparingen i relation till den växthusgasemission som finns normalt och ger en känsla för 
hur mycket arbetet med metoden kan minska klimatpåverkan.  

Tabell 7: Skillnad mellan alternativen A (dörr + vägg), B (räddningsväg) och C (sprinklersystem). 
Enheter i kg CO2-ekv./hus och i procent. 

Jämförelse Skillnad i emission  Procentuell 
skillnad   

 (kg C02-ekv/hus) % 
A - B 420 40 
A - C 820 95 
B - C 400 60 

   
 

4.8 Slutsats för det samhällsövergripande exemplet 
Slutsats och rekommendationer till beslutsfattare.  

Den första frågeställningen: ”Skiljer sig de olika brandskyddstekniska alternativen åt med 
avseende på emissioner av växthusgaser?” besvaras med att alternativ A och B skiljer sig inte åt. 
Både alternativ A och B skiljer sig från alternativ C.  

Svaret på den andra frågeställningen: ” På vilket sätt skiljer sig de tänkbara framtida lösningarna åt 
från dagens?” är att alternativ A och B ger högre emissioner av växthusgaser än alternativ C. Den 
procentuella medelvärdesskillnaden mellan A och C är 95 %, och mellan B och C 61 %. För ett 
hus innebär det 817 respektive 396 kg CO2-ekv.  

Vad skulle ett införande av de nya brandskyddsalternativen innebära för växthuspåverkan på ett 
nationellt plan? Införande av alternativ C (boendesprinkler) skulle innebära en minskning av 
växthuspåverkan jämfört med de alternativ som är tillåtna idag. Det föreslagna alternativ D, som 
presenteras i kapitlet Objektbeskrivning, har lika höga emissioner som alternativ A. Skillnaden 
mellan de två är trapphallens utformning där alternativ D tillåter ett längre maximalt gångavstånd. 
Det skulle göra lösningen mer attraktiv eftersom den blir mer flexibel och ger utrymme för fler 
lägenheter på samma plan. Införande av alternativ D skulle alltså troligen innebära en ökad 
växthusgasemission eftersom det i större utsträckning skulle väljas framför klimatvänligare 
alternativ. 

Exemplet belyser materialvalets och den tekniska lösningens betydelse för växthusgasemissionen. 
Den procentuella skillnaden i växthusgasemission mellan alternativ C, sprinklersystem, och det 
produktvalsfördelade alternativ B, räddningsväg, är endast 61 %. Men skillnaden mellan 
sprinklersystem och räddningsväg av LDPE är betydligt högre, 120 % (figur 15).  

I den materialspecifika jämförelsen av brandskyddsalternativen är skillnaden mellan den högsta 
och lägsta växthusgasemissionen ca 2000 kg CO2-ekv/hus, att jämföra med maximal skillnad i 
den sammansatta bilden som är ca 800 kg CO2-ekv/hus.  
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Emissioner i storleksordningen 1000 kg för en byggnad med en livstid på 50 år är inte mycket. 
Det är tydligt att brandskyddet inte är ett av de stora bidragen till växthuseffekten inom 
byggsektorn. Men om liknande metodik används vid alla material- och konstruktionsval i 
byggprocessen så kan effekten från byggindustrin i sin helhet bli väldigt stor.  

Slutsatsen är att skillnaden mellan den bästa och sämsta brandskyddslösningen är stor, men 
brandskyddslösningens andel av en byggnads totala växthusgasemission under sin livstid är 
väldigt liten.  

5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras metoden och de antaganden som ligger till grund för den. Datakvalitet diskuteras 
också, med exemplet som diskussionsunderlag.  Sist reflekterar vi över metoden i olika sammanhang och ventilerar 
våra förhoppningar för framtida bruk av examensarbetet.  

5.1 Datakvalitet 
De emissionsdata som ligger till grund för exemplet är av varierande kvalitet. Inom ramen för 
examensarbetet har det inte varit möjligt att hitta publicerade LCI-data för samtliga komponenter. 
Livscykelinventeringarna för färdiga produkter anses hålla god kvalitet för den jämförelsemetod 
som utvecklats i examensarbetet. I de fall där muntliga uppgifter eller byggvarudeklarationer för 
enskilda produkter ligger till grund för emissionsdata kan resultatet inte anses representativt för 
samtliga tillverkare. Det medför att en stor skillnad i resultaten för de olika 
brandskyddslösningarna krävs för att det skall kunna anses vara en skillnad mellan dem. Datan 
håller heller inte hur lång tid som helst, exempelvis om andelen återvunnen vara i en produkt 
förändas så kommer det att kunna påverka resultatet mycket. Vi bedömer att det finns goda 
möjligheter att köpa in eller på annat sätt uppbringa publicerade LCI-data för många 
komponenter i exemplet och på så sätt göra en bättre analys.  

Monte Carlo-simuleringen används främst för att illustrera osäkerheter i emissionsdata som 
bygger på approximationer och uppskattningar. Om en sakkunnig person hos en tillverkare 
uppskattar energiåtgången för ett visst processteg så är det rimligt att använda en 
sannolikhetsfördelning för att illustrera osäkerheten kring siffran, även om det självklart är svårt 
att uppskatta graden av osäkerhet i det aktuella fallet. I de fall där data från flera tillverkare av 
samma vara har använts så har ett spann mellan tillverkarnas emissioner fått representera 
variationen i emission, men det är naturligtvis inte säkert att dessa tillverkare är representativa för 
den aktuella processen, spannet kanske borde vara betydligt bredare. Generisk LCI-data är att 
föredra av denna anledning, eftersom den baseras av information från många tillverkare. Vi 
uppmuntrar till att använda principen ”bästa möjliga approximation”, alltså använd Monte Carlo-
simulering för att beskriva den osäkerhet som är rimlig. Angående produktvalet så anser vi att 
Monte Carlo-simulering är ett bra sätt att simulera valet av material. Statistik från byggbranschen i 
det allmängiltiga fallet och dialog med arkitekt eller byggentreprenör i det specifika fallet kan helt 
och hållet ersätta denna simulering.  

Karakteriseringsfaktorerna som presenteras i Tabell 1 är utgångspunkten för 
emissionsberäkningarna, men i praktiken förekommer det endast i ytterst begränsad omfattning 
information om samtliga ämnen. De ämnen som främst har funnits tillgängliga för beräkning av 
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växthuspåverkan är koldioxid och metan. I enstaka fall har byggvarudeklarationer med 
emissionsdata i CO2-ekvivalenter använts där det är oklart vilka växthusgaser som är inkluderade. 
Anledningen till att just koldioxid och metan är så vanligt förekommande kan vara att dessa två 
vanligen ger det absolut största bidraget till växthuseffektpåverkan. Det är dock önskvärt med 
indata som innehåller information om alla växthusgaser.  

Vid reduceringen av IPCC:s kompletta förteckning över växthusgaser för att få en mer 
lätthanterlig datamängd i metoden finns en risk för att missa viktiga emissioner. Vi har valt att 
utgå från de växthusgaser som är vanliga inom byggindustrin, men brandskyddslösningen är en 
mycket liten del av byggindustrin och därför kan det inte uteslutas att en specifik 
brandskyddsprodukt innehåller betydande mängder av en kemikalie som inte beaktas i 
emissionsberäkningen.  

Det är intressant att sprinklerindustrin inte har producerat vare sig miljövarudeklarationer eller 
livscykelanalyser för någon av sina produkter, trots att lobbyingorganisationer som National Fire 
Sprinkler Association (Kasmauskas, 2008) förordar boendesprinkler med argumentet att det är en 
miljövänlig lösning. En rimlig hypotes är att trovärdiga publicerade LCI-data skulle kunna ge 
sprinklers en konkurrensfördel vid miljömedveten brandskyddsprojektering. 

5.2 Reflektioner 
I kapitlet reflekterar vi över inom vilka områden vi tror att metoden fungerar bra respektive dåligt 
samt vilka områden som metoden antagligen fungerar bra för med förbättringar och fler studier 
behövs. Kapitlet avslutas med våra förhoppningar om vad examensarbetet skall inspirera till.  

Bra tillämpningar 

Hur resurskrävande det är att arbeta med examensarbetets metod är mycket varierande, och i en 
del fall kommer det att vara för resurskrävande. Vi tror att metoden fungerar bäst vid analyser 
inför beslut som har stor påverkan på emission av växthusgaser. Då innebär metoden en rimlig 
arbetsbelastning relativt resultatet. Ett sådant fall är vid stora tekniska byten när en omfattande 
brandteknisk lösning ska vägas mot en annan, exempelvis vid Webb et al. (2007) 
köpcentrumberäkningar där sprinkleranläggningen har dimensionerats upp medan 
betongkonstruktionen dimensionerats ner.  De osäkerheter som metoden praktiskt innebär kan 
då kanske vägas upp av de stora skillnaderna mellan alternativen, och ett alternativ kan 
rekommenderas med tillfredställande signifikans. För en undersökning som har stora 
konsekvenser finns antagligen också större resurser för att minska osäkerheterna i analysen. Vi 
hade hoppats att kunna visa på detta med ett exempel som inte var sprinklerorienterat, men 
leverantören av brandskyddsprodukten kunde inte bidra med någon livscykelorienterad 
information. 

Vi tror att metoden i vissa fall kan ge konsulter försäljningsargument för analytisk 
dimensionering. En konsult som önskar sälja en analytisk dimensionering kan, om 
dimensioneringen innebär mindre material, eventuellt kvantifiera ”miljövinsten” med den 
analytiska dimensioneringen. Den förenklade dimensioneringen skulle då utgöra ett alternativ för 
jämförelse med den analytiska dimensioneringen.   
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Tillämpningar som kräver förbättringar 

Metoden passar antagligen bra och är kanske nödvändig om brandskyddet skall vara en del av 
byggnadens gröna strategi. Bränder har ofta en skadlig inverkan på miljön. Därför är det 
angeläget att begränsa sannolikheten för och konsekvenserna av brand. Metoden i 
examensarbetet kan användas för att förstå själva brandskyddets bidrag av de för miljön skadliga 
växthusgaserna. I Rättsutredning inför BBR20XX (Boverket, 2007) framgår det att Boverket har 
möjlighet att reglera miljöskydd, men i det sammanhanget är det även viktigt att beakta andra 
aspekter såsom buller och hållbarhet. Vi tror att det är möjligt att med en metodik som påminner 
om grundläggande försäkringsteori identifiera den investering i brandskydd som motsvarar 
konsekvensen av brand. Med grundläggande försäkringsteori avses beräkning av 
försäkringspremier utifrån sannolikhet för och konsekvens av en olycka. Istället för att använda 
en monetär enhet kan beräkningen göras med emissioner av växthusgaser. För att genomföra en 
sådan analys är det givetvis viktigt att förstå konsekvenserna och frekvensen av brand. I kapitlet 
Behovsanalys presenterades Marsden (2008) artikel som kopplar samman frekvens och 
miljökonsekvens av brand i ett nationellt perspektiv. Vid sådana beräkningar ser vi inga problem 
med att använda vår metod för att beräkna själva brandskyddsinstallationens 
växthusgasemissioner.  Vi håller det för sannolikt att en brandväggs eller sprinkleranläggnings 
begränsande effekt på branden i vissa fall kan väga upp installationens egna 
växthusgasemissioner. Vi har i detta examensarbete tyvärr endast kunna ge en antydning om i 
vilken storleksordning själva installationen av sprinklersystem emissioner av växthusgaser skulle 
kunna innebära. Det förefaller för oss märkligt att sprinklerindustrin inte gjort en 
kraftansträngning för att ta fram livscykelinventeringar, med tanke på ovan nämnda beräkningar. 

Metoden förefaller passa bra i många byggprojekt och konsekvensanalyser, men 
planeringsproblematik och osäkra prognoser om produktval gör resultatet osäkert. Osäkerheterna 
kring vilka material och tekniska lösningar som väljs för att uppfylla funktionskraven i alternativ 
A, B och C är stora och förhindrar att säkra slutsatser kan dras av jämförelsen. Samma 
problematik förekommer inom flera byggprojekt. Ju mindre dessa osäkerheter är desto bättre 
lämpar sig metoden. Om metoden ska användas för beslut som påverkar många byggprojekt så 
rekommenderas det att ta fram ett statistikunderlag för olika byggmaterials vanlighet för 
respektive teknisk lösning. Det minskar osäkerheten i jämförelsen betydligt och minskar därmed 
risken för felaktiga rekommendationer. I det enskilda byggprojektet hanteras osäkerheterna 
enklast genom god kommunikation mellan brandprojektör, arkitekt och byggentreprenör. En 
sådan rutin förutsätter naturligtvis att parterna delar ambitionen att inkludera miljöaspekter i 
byggandet. Figur 16 (s. 40) är ett exempel på hur beslutsunderlaget skulle kunna se ut: en 
emissionsjämförelse mellan alla material och tekniska lösningar presenterade på ett överskådligt 
sätt.  

Hur samarbetet skulle kunna genomföras ligger lite utanför examensarbetets ramar, men 
genomförandet är rimligtvis beroende av vilken projekteringsform som gäller, eftersom olika 
projekteringsformer ger olika relationer mellan byggprojektets parter. Vi tror att de 
projekteringsformer som gynnar dialog och transparens har större möjlighet att lyckas med 
arbetet med metoden. Detta skulle exempelvis kunna ske genom ett ledningssystem. Bokalders & 
Block (1997) betonar vikten av ett miljöprogram som beskriver miljöpolicyn och som arbetas in i 
förfrågningsunderlaget. Bokalders & Block (1997) menar även att det är lätt att tappa bort sina 
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miljöambitioner i byggprocessen och därför är det viktigt med ett kvalitetssäkringssystem så att 
alla inblandade görs uppmärksamma på belysta miljöaspekter. Det är viktigt att veta vilka 
ansvarsförhållanden som gäller, vet man inte detta är det mycket lätt hänt att miljömål inte 
uppnås under byggets gång (Bokalders & Block, 1997).  Vi tror att ett kvalitetssäkringssystem är 
ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta miljömål för bygget som helhet.  Många av de 
osäkerheter som lyfts fram i det samhällsövergripande exemplet tror vi kommer att existera även i 
det enskilda byggprojektet. Metoden handlar i mångt och mycket om planering, och som Ericson 
& Johansson (1994) konstaterar så kan det i byggplaneringen vara svårt att ha full insikt om hur 
det blir.  

För brandskyddsprojektering av enstaka flerfamiljshus är det orimligt att genomföra en 
fullständig livscykelinventering för de aktuella alternativen, men det kan däremot vara rimligt att 
ta hänsyn till schablonvärden för växthuspåverkan hos olika tekniska lösningar och materialval. 
Upprättandet av en lista med schablonvärden är en tänkbar tillämpning för metoden. I appendix 
4 finns ett utdrag från en sådan lista redovisad i ett Excel-kalkylblad. Listan i appendix 4 utgår 
från examensarbetets inventeringsanalys. Det krävs mer arbete för att komplettera listan med 
ytterligare brandskyddsprodukter och för att öka siffrornas tillförlitlighet. 

Under arbetet med examensarbetet har några olika brandskyddsutformningar analyserats, men vi 
tycker att underlaget är för litet för att kunna dra några slutsatser om olika 
brandskyddsutformningar generellt. Vi vill dock inte utesluta att det kan vara möjligt att dra 
generella slutsatser om olika brandskydd om underlaget blir större.    

Metoden innehåller flera inslag av subjektiva bedömningar och skulle således kunna formas för 
att gynna vissa särintressen. Därför anser vi det viktigt med flera studier som belyser området, 
samt att de som använder sig av metoden och fattar beslut som grundar sig på resultat från den är 
medvetna om detta.  

Tillfällen när metoden passar dåligt 

Metoden passar givetvis mindre bra då områdena som berörs i problemanalysen blir komplexa. 
Likaså när data saknas eller är mycket osäker. Metoden fungerar i sin nuvarande form heller inte 
för att analysera miljöpåverkan i flera olika kategorier.  

I det samhällsövergripande exemplet tas utgångspunkten i ett nollalternativ och det antas att 
brandskyddet är ensam kostnadsbärare för alla ytterligare installationer. Om inget tydligt 
nollalternativ kan specificeras blir användandet av metoden mer komplicerat. Det är inte ovanligt 
att flera nyttor kan uppfyllas med en och samma funktion. En branddörr kan exempelvis ha 
funktionerna inbrottsskydd, ljud-, värme- och brandisolering, och en räddningsväg kan utnyttjas 
som gång- och cykelbana. Om någon av de andra funktionerna är önskvärd i det aktuella fallet så 
bör en del av miljökostnaden bäras av den funktionen. I de fall där flera olika funktioner kan 
uppfyllas av samma produkt finns det i regel miljövinster. Det är alltså ofta bra att utforma 
brandskyddslösningarna på ett multifunktionellt sätt, även om det innebär att kvantifieringen av 
växthusgasemissionerna från brandskyddet då blir komplicerad eftersom allokeringen i mångt och 
mycket är subjektiv. 
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Beräkningen av emissionerna från ett brandskyddsalternativ kan kompliceras ytterligare om valet 
av brandskyddsalternativ påverkar byggnadens växthusgasemissioner under driften. Ett exempel 
på ett sådant problem är val av ytterfönsterglas. Nollalternativet i en byggnad med fokus på 
energieffektivitet och miljömedvetenhet bör ha energieffektiva fönsterglas, alltså glas som släpper 
ut så lite värme som möjligt. Ett problem som skulle kunna uppstå om byggnaden som 
projekteras står nära en annan byggnad är att några fönsterglas istället måste vara brandklassade 
för att minska risken för brandspridning mellan byggnaderna. Brandklassat glas isolerar inte lika 
bra och leder därför till högre energiåtgång (och därmed högre växthusgasemission) under 
byggnadens drift. Växthusgasemissioner från en alternativ lösnings livscykel skulle mycket väl 
kunna tjänas in många gånger om under byggnadens livstid om den möjliggör de energieffektiva 
fönsterglasen. I arbetet med det samhällsövergripande exemplet har vi begränsat oss från att titta 
på sådana samband. Det kan dock vara viktigt att vara medveten om att den typen av samband 
kan få betydelse.  

I vissa fall kan organisatoriskt brandskydd vara ett alternativ. Organisatoriskt brandskydd innebär 
kunskap om sitt brandskydd och förmågan att identifiera risker och brister i brandskyddet. 
Kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas vid brand och kontroller av byggnadstekniskt 
brandskydd är exempel på organisatoriskt brandskydd. Metoden som utvecklas i examensarbetet 
tar endast hänsyn till tekniskt brandskydd under brandskyddsprojekteringen och i det 
sammanhanget är organisatoriskt brandskydd i regel inte relevant. Men under byggnadens 
brukstid kan det vara en intressant aspekt eftersom kunskap inte kostar något i ett 
växthusgasemissionsperspektiv.  

Avslutningsvis: vår förhoppning 

Vår förhoppning är att detta examensarbete kommer att inspirera tillverkare av 
brandskyddsprodukter att göra livscykelinventeringar på sina produkter, och att 
brandskyddsprojektörer kommer att använda denna information till att fatta mer informerade 
beslut. Något som i längden kan innebära att emissioner av växthusgaser från brandskydd kan 
sänkas avsevärt.  

6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser. 

Livscykelinventeringsdata kan användas för att jämföra växthusgasemissioner från olika 
brandskyddsalternativ. Ur ett praktiskt perspektiv råder det ofta osäkerheter kring den 
kvantifierade mängden växthusgaser. Dessa osäkerheter har inte bara sitt ursprung i LCI-data för 
modelleringen av produkterna som utgör brandskyddet, utan även i att det inte alltid är helt klart 
vilka produkter som kommer att användas för att uppfylla respektive brandskyddsalternativ. Det 
finns alltså två typer av osäkerhet: dataosäkerhet och produktvalsosäkerhet. Osäkerheterna bör på 
något sätt återspeglas i tolkningen. I examensarbetet presenteras två tolkningsstrategier. Antingen 
redovisas resultatet som produktspecifika utformningar där de möjliga produktkombinationerna 
presenteras var för sig - då elimineras produktvalsosäkerheten. Eller så redovisas resultatet som 
en sammansatt bild med sannolikhetsfördelningar för produktval - då inkluderas både 
dataosäkerhet och produktvalsosäkerhet.  
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Med indata som är likvärdig samt håller mycket hög kvalitet kan en 25 % skillnad i 
koldioxidemission mellan två brandskyddslösningar vara tillräckligt för att skillnaden ska kunna 
anses ha en 5 % signifikans. Om indata håller sämre kvalitet krävs en större procentuell skillnad 
för att kunna uppnå samma statistiska signifikansnivå för jämförelsen mellan 
brandskyddslösningarna. Även vilken signifikansnivå som behövs är föremål för en diskussion.  

Metoden för kvantifiering av växthusgasemissioner kan integreras i brandskyddsprojekteringen 
och är enkel att genomföra om jämförbar LCI-data finns tillgänglig. Om LCI-data är 
svårtillgänglig kan kvantifieringen bli mycket resurskrävande. Genom att integrera metoden så 
kan den brandskyddslösning som i ett livscykelperspektiv genererar lägst växthusgasemission 
identifieras redan under brandskyddsprojekteringen. 

Ett av målen med examensarbetet är att den ska fungera som ett komplement till Boverkets 
rapport Brandskyddstekniska alternativ till stegutrymning. Brandskyddsalternativen som analyserats är 
A: Tr2 trapphus 10m, B: Avskilt trapphus och räddningstjänst, C: Avskilt trapphus och sprinkler och D: Tr2 
trapphus 15 m. Resultaten visar att alternativ A, B och D ger likvärdiga växthusgasemissioner, 
medan alternativ C ger en mindre mängd växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv. Resultaten 
tyder på att det föreslagna alternativ C kan innebära en halvering av växthusgaserna, men att 
besparingen för en byggnad inte rör sig om stora mängder jämfört med andra källor till 
växthusgasemission. 

Slutsatsen dras att metoden fungerar, men det måste avvägas vid varje tillfälle om den potentiella 
miljövinsten är värd det arbete som krävs. Brandskyddet må utgöra en mycket liten del av en 
byggnads miljöpåverkan, men erfarenheter från arbetet tyder på att det kan vara stor skillnad på 
emissionerna av växthusgaser mellan olika brandskyddsutformningar. Så om metoden används i 
stor utsträckning kan det resultera i en stor procentuell sänkning av brandskyddets bidrag till 
växthuseffekten. 
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Appendix 1 - Osäkerhetsanalys 

För att identifiera hur stor inverkan de osäkra indata har på resultatet, samt att identifiera vilken 
indata som är av särskilt stort intresse att förbättra har en osäkerhetsanalys genomförts. Nedan 
redovisas vilka sannolikhetsfördelningar som har tilldelats variablerna i Monte Carlo-
simuleringen. 

 

Varierad indata för det samhällsövergripande exemplet  

Fossila bränslen  Beroende på vilket slags bränsle som används varierar 
växthusgasemissionen. Likformig fördelning 270-370 g CO2-
ekv/kWh antas. Fossila bränslen påverkar trädörren i alternativ A. 

Glas Energiåtgång för dehydrerings- och lamineringsprocesserna baseras 
på data för liknande förädlingsprocesser inom glasindustrin. 
Likformig fördelning 0,7-2,15 kWh/kg antas. Glas förekommer i 
glasdörren i alternativ A. 

LDPE Andel återvunnet material antas likformigt fördelad 0,7-1,0.  

Emissioner från återvinningsprocessen av LDPE är en grov 
uppskattning, men uppskattas vara normalfördelad, min=400, 
max=2000, µ=700, �=400, alla enheter i CO 2-ekv/kg. LDPE 
förekommer i gräsarmeringen i alternativ B. 

Mässingsgjutning Elförbrukningen för två gjuterier var 5,4 respektive 6,5 kWh/kg. 
Likformig fördelning 5-7 kWh/kg antas. Mässing förekommer i 
sprinklerhuvuden alternativ C. 

Järngjutning  Elförbrukningen för gjuteriet var 2,4 kWh/kg. Likformig fördelning 
2-3 kWh/kg antas. Gjutjärn förekommer i sprinklerpumpen i 
alternativ C. 

Modellering av Glasdörr  Aluminiumprofilens densitet antas ha normalfördelning med 
min=2,2, max 2,6, µ=2,5, ó=0,2. Längden antas likformigt fördelad 
12,25-12,75 m.  

Glasytans area antas likformigt fördelad 1,5-1,9 m och tjockleken 
likformigt fördelad 4-8 mm. 

Bergkross Densiteten för bergkross antas likformigt fördelad 1400-1800 kg/m3. 
Bergkross används för markstabilisering i alternativ B.  

Modellering av Sprinkler  Dimensionering antas följa något av fallen Limnologen 1 (Berg, 
2006), SBF 120:6 LH eller SBF 120:6 OH enligt en diskret fördelning 
med oddset 1, 3 resp. 1.  
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Mängden matarrör antas likformigt fördelad 3-9 m per våning.  

Matarrörets diameter antas likformigt fördelad 1,5-2 tum.  

Sprinklerrörets diameter antas likformigt fördelad 0,75-1 tum.  

 

Sannolikhetsfördelningar för produktval 

 

Vägg För att modellera materialvalet av vägg antas en binär 
sannolikhetsfördelning med oddsen 7:3 för lättvägg respektive 
betong.  

Dörr Dörrtypernas vanlighet modelleras med en diskret 
sannolikhetsfördelning med oddsen 6:3:1 för trä, glas respektive stål.  

Gräsarmering  Här antas en binär sannolikhetsfördelning, med oddsen 8:1 för 
betong respektive LDPE.  
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Appendix 2 - Komponenter 
I detta Appendix redovisas indata för olika komponenter och produkter. 

 Produkt Emission Enhet 
Energi Nordisk medelel (Setterwall, 2008) 158 g C02-ekv/kWh 
 Fossila bränslen (1) 320 g C02-ekv/kWh 
 Biobränslen (Uppskattning) 0 g C02-ekv/kWh 
Byggprodukter Aluminiumprofil för EI 30 glasdörr (2) 1 379 g CO2/kg produkt 
 Glas EI 30 (3) 1085 g CO2/kg produkt 
 Prefabricerad betongvägg, (4) 155 g CO2-ekv/kg produkt 
 Mineralull, (5) 1 011 g CO2-ekv/kg produkt 
 Lättreglar stål, (6) 353 g CO2-ekv/kg produkt 
 Gipsskivor, (7) 208 g CO2-ekv/kg produkt 
 Kallvalsat stål, (8) 298 g CO2-ekv/kg produkt 
 LDPE resin, (PlasticsEurope, 2008)  2 095 g CO2-ekv/kg produkt 
 Återvinning till granuler, (uppskattning) 855 g CO2-ekv/kg produkt 
 Injection moulding, (PlasticsEurope, 2008) 2 448 g CO2-ekv/kg produkt 
 Betong K30, (9) 104 g CO2-ekv/kg produkt 
 Bergkross, (10) 2 g CO2-ekv/kg produkt 
 Mässing (gjuten) (11) 948 g CO2-ekv/kg produkt 
 Järn (gjutet) (12) 395 g CO2-ekv/kg produkt 
 Sprinklerrör 3/4"rör av CPVC (13) 661 g C02-ekv/m produkt 
 Sprinklerrör CPVC (14) 1175*D^2 g C02-ekv/m produkt 
 Sågade trävaror (Trätek, 1996) 41 g C02-ekv/kg produkt 
 Brandklassad trädörr (15) 8338 g C02-ekv/kg produkt 
Transport Semitrailer (Baumann & Tillman, 2004) 52 g CO2-ekv/tonkm 
 Draw bar trailer (Baumann & Tillman, 2004) 48 g CO2-ekv/tonkm 
 Tåg, el (nordisk medel el) (16) 6,63 g CO2-ekv/tonkm 

 

(1) Fossila bränslen 

Utifrån IVL Miljöfakta för bränslen (Uppenberg et al., 2001) uppskattas fossilt bränsle ge upphov 
till 270-370 g CO2/kWh bränsle beroende på sammansättning.  

(2) Aluminiumprofil för EI 30 glasdörr (Wicona, 1999). 

Emissionsvärdet bygger på at 85 % av aluminiumet är återvunnet och att distribution av färdig 
produkt, byggskedet, brukskedet, rivning, restprodukt och avfallshantering inte räknas med. 
Emissionsvärdet avser endast koldioxid, andra växthusgaser anses försumbara (Sahlin, 2008). 
 
(3) Glas EI 30  

 Dehydrering 1,425 kWh/kg (Hägerklint, 2008), uppskattning 
 Laminering 1,425 kWh/kg (Hägerklint, 2008), uppskattning 
 Emissioner pga. dehydrering och laminering 450,3 g C02-ekv/kg  
     
  Emissioner från tillverkning av planglas 635 g C02-ekv/kg (Pilkington, 2008) 
 Totalt 1085,3 g C02-ekv/kg 
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(4) Armerad betong, prefabricerad vägg (Adilstam, 1997, 2005). För betong antas två livscykler 
med fördelning enligt cut-off-metoden, så emissionsvärdet inkluderar produktion av betongens 
råvaror, men inte emissioner orsakade vid resthantering efter betongens andra livscykel. 
Armeringen antas 100 % skrotbaserad, vilket innebär att emission från tillverkning av järn 
exkluderas, men resthantering/återvinning inkluderas.    

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 1,54E+02 1,54E+02  
CH4 25 4,99E-02 1,25E+00  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   1,55E+02  

 

(5) Mineralull (Adilstam, 1997, 2005). Två livscykler antas, en som skiva och en som lösull. Skivor 
används i väggen i studien. Miljöbelastningen fördelas enligt cut-off-metoden, så emissionsvärdet 
inkluderar produktion av råvara och mineralullsskiva, men inte resthantering.  

 

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 1,01E+03 1,01E+03  
CH4 25 0,00E+00 0,00E+00  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   1,01E+03  

 

(6) Lättreglar stål (Adilstam, 1997, 2005). Miljöbelastningen antas vara likfördelad mellan 
produktionscyklerna, med 8 % malmbaserad produktion och 92 % skrotbaserad.  

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 3,41E+02 3,41E+02  
CH4 25 4,55E-01 1,14E+01  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   3,53E+02  

 

  

(7) Gipsskivor (Adilstam, 1997, 2005). Två livscykler antas, fördelning enligt cut-off-metoden.  

 

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 2,08E+02 2,08E+02  
CH4 25 0,00E+00 0,00E+00  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   2,08E+02  

 

 (8) Kallvalsat stål (Adilstam, 1997, 2005). Miljöbelastningen antas vara likfördelad mellan 
produktionscyklerna, med 8 % malmbaserad produktion och 92 % skrotbaserad. 
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Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 2,87E+02 2,87E+02  
CH4 25 4,46E-01 1,12E+01  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   2,98E+02  

 

(9) Betong K30 (Adilstam, 1997, 2005). Två livscykler antas, fördelning enligt cut-off-metoden. 
Emissionsvärdet inkluderar produktion av betongens råvaror, men inte emissioner orsakade vid 
resthantering efter betongens andra livscykel. 

 

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 1,03E+02 1,03E+02  
CH4 25 3,60E-02 9,00E-01  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   1,04E+02  

 

(10) Bergkross (Sjunnesson, 2005, s. 15).  

Emissioner till luft karakteriseringsfaktor GWP-100 mängd g/kg GWP-100-ekv. (g CO2) 
CO2 1 1,60E+00 1,60E+00  
CH4 25 1,70E-03 4,25E-02  
N2O 298   0,00E+00  
totalt, inkl transporter (g CO2-ekv. / kg produkt)   1,64E+00  

 

(11) Mässing (gjuten)  

Uppgifter från Ahlqvist (2008) antyder att mässingsgjuterier förbrukar 5,4-
6,5kWh/kg (elenergi). 
   
Elförbrukning 6 kWh/kg  
Nordisk medelel 158 g C02-ekv/kWh 
totalt  948 g C02-ekv/kg 
   
Råvaran antas vara 100 % återvunnen och sortering antas ske för hand, 
(Andersson, 2008). 
Transporter är inte inkluderade.  

 

(12) Järn (gjutet)  

Uppgifter från Ahlqvist (2008) antyder att järngjuterier förbrukar cirka 2,4 kWh/kg 
(elenergi). 
    
Elförbrukning 2,5 kWh/kg  
Energi Nordisk medel el 158 g C02-ekv/kWh 
Totalt 395 g C02-ekv/kg 
    
Råvaran antas vara 100 % återvunnen och sorteringen antas ske för hand  
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(Andersson, 2008). 
Transporter är inte inkluderade.   

 

(13) Sprinklerrör 3/4"rör av CPVC (Franklin Associates, 2008, s. 3-22). Emissionsdata är beräknad 
för en livscykel och innefattar hela livscykeln från vagga till grav inklusive transporter. Emissioner från 
deponering vid end-of-life försummas.    

Uppgifter från   
Sprinklerrör 3/4"rör av CPVC  444 lb CO2-ekv./1000ft 
   

 

(14) Sprinklerrör CPVC 

Härledning av utryck för Koldioxidekvivalenten för CPVC-rör som funktion av diametern 

Ek=1175D2  

Antaganden 

Koldioxidekvivalenten är en direkt funktion av rörets tvärsnittsarea.  

För ett CPVC rör med diametern ¾ tum är växthusgasemissionen 661 g CO2-ekv/meter rör 

Teckenförklaring 

D  Diameter (tum) 

X  Förhållandet mellan inner- och ytterdiametern. Förhållandet mellan inner- och 
ytterdiametern är konstant. 

K  Förhållandet mellan arean och koldioxidekvivalenten. 

Ek  Koldioxidekvivalenten (g CO2-ekv./meter) 

 

Härledning 

 

 

 

Eliminering genom divisionen (2)/(1), samt insättning av värden för CPVC rör med diametern ¾ 
tum ger Eq2=1175D2

2 

  
(15) Brandklassad trädörr 
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Vid produktion av brandklassade trädörrar från Daloc förbrukas 130 MJ/dörr biobränslen, 70 
MJ/dörr fossila bränslen och 50 MJ/dörr elektricitet i produktionen av brandklassade trädörrar 
(Daloc, 2008a). Den förbrukade elektriciteten antas vara nordisk medelel. Dörren antas 
energiåtervinnas till 100 %, koldioxiden från förbränning av biobränsle sätts till noll. 
 
 
(16) Tåg, el (nordisk medelel)  
 
Transportdata från Baumann & Tillmann (2004).  
Tåg, elförbrukning 0,151 MJ/tonkm 
Nordisk medelel 158 g C02-ekv/kWh 
 
Tåg, emission 6,63 

g C02-
ekv/tonkm 
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Appendix 3 - Konstruktion av produkter 
I detta appendix redovisas konstruktionen av produkterna i alternativen A, B och C. Samtliga 
emissioner gäller för ett våningsplan i punkthuset som presenteras i kapitlet Objektbeskrivning. 

Alternativ A  

Vägg EI 60 och Dörr EI30 

Alternativa utformningar:  
 

Vägg EI 60 
9,6m2   

Betongvägg 242 200 g CO2-ekv/vån 
   
  Betong   
Tjocklek 0,07 m 
Densitet 2327 kg/m3 
Massa 1560 kg 
Emissioner till luft 242 200 g CO2-ekv 
    
Lättbyggnadsvägg 1157601 g CO2-ekv/vån  
       
  Mineralull Gipsskiva    
Tjocklek 0,07 0,026 m   
Densitet  100 769 kg/m3   
Massa  68 192 kg   
         
Emissioner till luft 67946 39914 g CO2-ekv  
     
 Stålreglar    
Längd  16 m   
Regelavstånd 0,6 m   
Densitet  1,4 kg/m   
Massa 22,4 kg   
Emissioner till luft 7900 g CO2-ekv  

 

Alternativa utformningar 
 

Dörr EI 30 
1st   

Glasdörr 69 541 g CO2-ekv/vån 
Aluminiumprofil     
Längd på profilen 12,5 m 
Profilens densitet 2,43 kg/m 
Profilens massa 30,4 kg 
Emissioner till luft 41 866 g CO2-ekv 
      
Glasparti     
Area 1,7 m2 
Densitet (4 mm tjocklek) 15 kg/m2 
Massa 25,5 kg 
Emissioner till luft 27 675 g CO2-ekv 
      
Ståldörr 61 121  g CO2-ekv 
Energiåtgång El i produktion   
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Energiåtgång El i produktion 180 kWh/dörr 
Emissioner till luft 28440 g CO2-ekv 
      
Branddörr Stål, EI-60     
Vikt 80 kg 
      
Mineralull     
Materialinnehåll 0,15 andel i vikt 
Massa 12 kg 
Emissioner till luft 12521 g CO2-ekv 
      
Kallvalsad stålplåt     
Materialinnehåll  0,85 andel i vikt 
Massa 68 kg 
Emissioner till luft 20160 g CO2-ekv 
      
Trädörr  11 003   g CO2-ekv/vån 
Massa dörr  65 kg 
Energiåtgång El i produktion   
Biobränslen  0,56 kWh/kg 
Fossilt  0,30 kWh/kg 
El  0,21 kWh/kg 
Emissioner till luft     8 338  g CO2-ekv 
        
Emissioner vid råvarutillverkning   
Emissioner till luft      2665 g CO2-ekv 
        
        

 

Alternativ B  

Räddningsväg  

Alternativa utformningar Räddningsväg 
 

Area  
Antal våningar 

50 m2 
  5 st 

Betongarmering, Bender 168 945 g CO2-ekv/vån 
     
Densitet 150 kg/m2 
Massa 7500 kg 
Emissioner till luft 155 805 g CO2-ekv/vån 
      
Bärlager, bergkross     
Djup 0,5 m 
Densitet  1600 kg/m3 
Emissioner till luft 13 140 g CO2-ekv/vån 
      
Plastarmering, Ecoblock Elastic E50 396 191 g CO2-ekv/vån 
Densitet 10,98 kg/m2 
Massa 549 kg 
andel återvunnen råvara 0,85   
Emissioner till luft 383 051 g CO2-ekv/vån 
      
Bärlager, bergkross     
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Djup 0,5 m 
Densitet  1600 kg/m3 
Emissioner till luft 13 140 g CO2-ekv/vån 
      

 

Alternativ C  

Sprinklersystem 

Sprinklersystem (Plaströr, Pump och Sprinklerhuvuden) 
 149840 g CO2-ekv/våning 

 

 

 

Plaströr CPVC   
Sprinklad area 270 m2 
täckningsgrad 1   
sprinkler täckningsyta 21 m2/sprinkler 
Antal sprinklers 12,9 st 
Avstånd mellan sprinkler 4,6 m/sprinkler 
Rör till sprinkler 59,1 m 
Matarrör 6 m 
Diameter sprinklerrör 0,875 tum 
Diameter matarrör 1,75 tum 
Emissioner till luft 74 796 g CO2-ekv/våning 
      
Pump     
Massa pump 175 kg 
Antal våningar 5 st 
Emissioner till luft 13 825 g CO2-ekv/våning 
      
Sprinklerhuvuden     
Antal sprinklers 13 st 
Massa sprinklerhuvud 0,1 kg/st 
Emissioner till luft 1 219 g CO2-ekv/våning 
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 Appendix 4 - Schablonvärden för växthusgasemission från brandskyddsprodukter 
I detta appendix ges ett exempel på hur en lista på schablonvärden för växthusgasemission från 
olika brandskyddskomponenter skulle kunna se ut. Utdraget återfinns i Tabell 1. Beräkningen är 
gjord för en utformning som innebär 40 m2 EI 60-vägg och en ståldörr. 

 

Tabell 1: Exempel på schablonlista som är integrerad i ett Excel-kalkylblad. Beräkningen är gjord 
för en utformning som innebär 40 m2 EI 60-vägg och en ståldörr. 

  Utformning 1070298 g-CO2-ekv     

  Väggar  Mängd Enhet Emission  Enhet   

  EI 30 Betong 0 m2 18021 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 60 Betong 40 m2 25229 g CO2-ekv/m2 vägg 1009177 

  EI 60 Lättvägg 0 m2 12058 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 90 Betong 0 m2 30636 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 90 Lättvägg 0 m2 20023 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 120 Betong 0 m2 36042 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 180 Betong 0 m2 45053 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

  EI 240 Betong 0 m2 54063 g CO2-ekv/m2 vägg 0 

              

  Dörrar          

  EI 30 Trädörr 0 st 11003 g CO2-ekv/dörr 0 

  EI 30 Glasdörr 0 st 69541 g CO2-ekv/dörr 0 

  EI 60 Ståldörr 1 st 61121 g CO2-ekv/dörr 61121 

        

  Räddningsväg         

  Betongarmering 0 m2 16894 g CO2-ekv/m2 räddningsväg 0 

              

 


