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FÖRORD
Denna studie är ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng och representerar
avslutningen på utbildningen Civilingenjör Arkitektur med inriktning husbyggnad på Luleå
Tekniska Universitet. Arbetet är genomfört under vårterminen 2017. Idén och
utformningen av detta arbete är formad av oss själva.
Byggnadsutformning och hållbart byggande är något som vår utbildning gett grundläggande
kunskaper inom. Dessa redskap har vi använt för att undersöka om det finns en tydlig
koppling mellan hållbarhet och en byggnads design.
Vi vill tacka Torsby Kommun som varit engagerade i vårt arbete, ställt upp på intervjuer
och hjälpt till med betydande underlag. Särskilt tack till Torbjörn Almroth, Kicki Velander,
Tomas Stjerndorff, Pär Bergqvist och Annika Wredenberg. Även ett stort tack till alla
föreningar som ställt upp på intervjuer och alla de som svarat på vår enkät. Ni hjälpte oss
att göra detta arbete möjligt.
Vi vill även tacka Tirsén & Aili Arkitekter i Luleå för all hjälp vi fått och för att vi har fått
använda oss av era verktyg, material och lokaler.
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Ett stort tack till vår handledare Josefina Nordmark som med sina kunskaper inom
arkitektur stöttat oss i utformningen samt vår handledare med expertis inom miljö-och
energieffektivt byggande, Jutta Schade, som väglett oss under arbetets gång.
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Slutligen vill vi tacka våra familjer som har varit stöttande under detta arbete och under
hela vår utbildning. Ni är guld värda!

Luleå, juni 2017

Anette Eriksson
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I denna studie undersöktes om metoden multikriterieanalys är användbar för att välja ut
hållbara material till en byggnad innan utformningen samt hur materialvalen påverkar
byggnadens design. I undersökningen utformades ett planprogram av en multianläggning
för kultur- och idrottsverksamhet på friluftsområdet Valberget i Torsby kommun.
Målet var att ta fram ytskiktsmaterial för tak och fasad ur ett hållbarhetsperspektiv genom
att analysera dem i en multikriterieanalys. De vinnande materialen användes sedan i
utformningen och det undersöktes hur materialvalen påverkat konceptfasen.
Avgränsningen till att bara analysera ytskikt av tak och fasad gjordes för att de har stor
påverkan på byggnadens utseende.
En platsanalys genomfördes för att lära känna platsen och sedan välja ut materialalternativ
inför multikriterieanalysen. I multikriterieanalysen ingick en förenklad livscykelanalys, en
kostnadsanalys och en enkätundersökning.
Syftet med utformningen var att göra anläggningen socialt hållbar. I processen ingick en
behovsanalys, problem seeking och framtagning av koncept. Planprogrammet presenterdes
i form av plan, sektions- och fasadritningar samt konceptuella bilder.
De material som fick högst betyg i multikriterieanalysen var papptaket Mineral Helasta P4
och fasadpanelen Moelven granpanel med Sioobehandling. På grund av avgränsningar gav
livscykelanalysen missvisande resultat som i sin tur gav utslag i multikriterieanalysens
resultat. Vissa produkter har livsfaser med ett större utsläpp av koldioxidekvivalenter än de
faser som analyserades i detta arbete. Den invägda kostnadsfaktorn bidrog också till att
resultaten ifrågasattes då det var en faktor som inte viktades och var en väldigt avgörande
för resultaten.
Multikriterieanalysen ansågs av författarna vara tidskrävande beroende på vilka kriterier och
analyser man väljer att inkludera. Den kan ändå vara ett effektivt redskap för att jämföra
två fabrikat för att välja det mest hållbara. Om metoden används på nytt skulle kostnaden
kunna vägas in på annat vis, möjligtvis viktas likt de andra kriterierna.
Designen av multianläggningen resulterade i en skogsinspirerad byggnad. De bestämda
valen av fasad och takytskikt påverkade byggnadens utformning genom att fasaden
användes för att förstärka den naturnära identiteten på Valberget. Det utvalda
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fasadmaterialet och miljön inspirerade till att låta fasaden och fönstersättningen efterlikna
trädstammar i skogen och solljuset som silas mellan dem. Det diskreta och funktionella
takytskiktet tillät ett gömt och låglutande tak.
Slutsatsen är att materialvalen har stor påverkan på utformningen och att målet med att
utforma multianläggningen så hållbar som möjligt, inom de avgränsningar som gjorts,
nåddes. Genom utvärdering av metoderna upptäcktes svagheter i form av orättvisa resultat
i analyserna på grund av avgränsningar och att metoderna kan vara tidskrävande.

Nyckelord: multikriterieanalys, hållbart byggande, arkitektur, idrott- och kultur, LCA,
kostnadsanalys, socialt-, ekologiskt-, ekonomiskt hållbar, platsanalys.
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ABSTRACT

ABSTRACT

This study examines whether the multicriteria analysis method is useful for selecting
sustainable materials for a building before the design process and how the choice of
material affects the design. In this project a multifacility center for cultural and sport
activities is set up in the outdoor activity area Valberget in Torsby. The goal is to design a
multifacility center that is sustainable from an ecological, social and economic perspective.
To make the building sustainable, facade materials and roof tops are analyzed from a
sustainability perspective in a multicriteria analysis. The delimitation of just looking at these
two building materials is because they have a major impact on the appearance of the
building. The winning materials are then used in the design process and help shape the
building's appearance. A site analysis is conducted to get to know the site and then select
material options for the multicriteria analysis.
The multi-criteria analysis includes a simplified life cycle analysis, a constitution analysis
and a survey. When two materials are considered to be the most sustainable materials, the
design process begins. The purpose of the design was to make the buidling socially
sustainable. The process includes an analysis of needs, problem seeking and formulation of
a concept. The design is presented in the form of plan, section and facade drawings as well
as conceptual images.
The material options with the highest grade in the multi-criteria analysis were the roofing
felt Mineral Helasta P4 and the facade Moelven panel with Sioobehandling. Due to
delimitations, the life cycle analysis gave misleading results, which then affected the results
of the multicriteria analysis. Some products have life stages with a greater carbon dioxide
equivalent than the phases analyzed in this work. The cost factor contributed to the results
being questioned as it was a factor that was not weighted and was a decisive factor for the
results. The multicriteria analysis was considered by the authors to be time consuming
depending on the choice of criterias and choice of analyzes. Still it could be an effective
tool when comparing brands to choose the most sustainable product. If the method is used
again, the cost could be included in another way, possibly weighted like the other criteria.
Keywords: architecture, cost analysis, LCA, multicriteria analysis, site analysis, social-,
ecological-, economical sustainability,
sports- and culture, sustainable building.
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TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

Fullstor hall – En hall med spelplan som är 20x40 m med säkerhetsutrymme utanför plan
Multianläggning – En byggnad med blandade funktioner
MKA - Multikriterieanalys
LCA - Livscykelanalys
LCC - Livskostnadsanalys
MAP - Ett program för anbudshantering och byggprojektstyrning
GWP – Global Warming Potential
CO2-ekv – Koldioxidekvivalenter är en enhet som representerar utsläpp av växthusgaser.

PRIO-ämnen – Ämnen som enligt Kemikalieinspektionen anses vara hälsofarliga och/eller
miljöfarliga.

EPD – Environmental Product Declaration (Miljödeklaration)
SundaHus Miljödata – En databas som används för att göra sunda materialval.
ISO – Internationella Standardiseringsorganisationen
SIS – Swedish Standard Institute

v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GC8KJ8E8CPJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +
M8C9<I><K &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FD> M8E;< 9<9P>><CJ< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E8KLI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .
>8KFI JKIpB

EC<;E E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )

KI8= B &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /

? JKFI 8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0

98B>ILE;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

;<K8CAGC8E &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0

JP=K<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /

BC D8K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1

DpC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /

GC8KJ<E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1

=Ip><JKoCCE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /

9 C;<I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+)

8M>IoEJE E>8I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /

DLCK BI K<I <8EC8PJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+

; JGFJ K FE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0

JK<> )2 ;<= E <I8 BI K<I <I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&++

8I9<KJGIF:<JJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0

JK<> 2 M BK8 BI K<I <I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&++

I<=<I<EJI8D K<FI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1

JK<> +2 D8K<I 8C8CK<IE8K M &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+,

GC8KJ8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)(

JK<> ,2 C MJ:PB<C8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+0

DLCK BI K<I <8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&))

JK<> -2 BFJKE8;J8E8CPJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,+

8EMoE;E E> 8M DB8 =qI M8C 8M ?pCC98I8 D8K<I 8C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)

JK<> .2 <EBoKLE;<IJqBE E> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,+

C MJ:PB<C8E8CPJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)+

JK<> /2 GFoE>JoKKE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,+

JLE;8?LJ D CAq;8K89C8;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&),

I<JLCK8K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,-

BFJKE8;J8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)-

LK=FIDE E> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,/

JF: 8C ?pCC98I?<K <E 9P>>E8; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&).

;< M8C;8 D8K<I 8C<E &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,0

<EBoKLE;<IJqBE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&).

GIF9C<D J<<B E> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,0

GIF9C<D J<<B E> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)/

9<?FMJ8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-(

9<?FMJ8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)0

CFB8CGIF>I8D &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-)

D<KF;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)1

=Cq;<JJ:?<D8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-+

C KK<I8KLIJKL; < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (

=qIJC8> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-+

GC8KJ8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (

I KE E>8I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-.

DLCK BI K<I <8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )

8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.,

9<?FMJ8E8CPJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

DB8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.-

GIF9C<D J<<B E> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

LK=FIDE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&./

LK=FIDE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

vi

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

; JBLJJ FE JCLKJ8KJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.0
; JBLJJ FE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.1
JCLKJ8KJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/(
C KK<I8KLI=qIK<:BE E>&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/)

9 C8>FI2

9 C8>8 )2 J FF JoB<I?<KJ;8K89C8;
9 C8>8 2 J FF JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 +2 =8CL Iq;=oI> JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 ,2 JK<E E8KLI< 9P>>M8IL;<BC8I8K FE +
9 C8>8 -2 JK<E E8KLI< JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 .2 EFI;JB ==<I J8D8:8 9P>>M8IL;<BC8I8K FE +
9 C8>8 /2 EFI;JB ==<I J8D8:8 JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 02 DF<CM<E PKK<IG8E<C 98J JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 12 C:8 =8CL Iq;=oI>
9 C8>8 )(2 GC8EEA8 GC8EGCpK JLE;8?LJ D CAq;8K8
9 C8>8 ))2 EK<IMAL=Ip>FI K CC =qI<E E>8I
9 C8>8 ) 2 I<JLCK8K <EBoKLE;<IJqBE E>
9 C8>8 )+2 9<IoBE E>8I C:8

vii

INLEDNING

INLEDNING

I detta kapitel förklaras anledningen till varför detta arbete är utfört. Först förklaras
begreppet hållbar utveckling, vilket är den bakomliggande anledningen till arbetets
inriktning på hållbart byggande. Sedan förklaras bakgrunden till varför projektet startades.
Kapitlet beskriver även vad hållbar utveckling är och varför det är så viktigt att inkludera
ett hållbart tänkande vid planering och projektering av byggnader, särskilt när det kommer
till byggmaterial.

1

INLEDNING

HÅLLBART BYGGANDE

BAKGRUND

Klimatförändringen är ett aktuellt ämne som uppmärksammas världen över i media och
politik. Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, ett generationsmål och 24
etappmål som tillsammans utgör en plattform för det gemensamma miljöarbetet i Sverige.
Några av dessa mål berör byggsektorn, främst miljömålet ”God bebyggd miljö” som
Boverket ansvarar för. (Miljömål, 2017) Till detta mål har riksdagen bestämt tio
preciseringar som beskriver avseendet med ”God bebyggd miljö”:
• Hållbar bebyggelsestruktur
• Hållbar samhällsplanering
• Infrastruktur
• Kollektivtrafik, gång och cykel
• Natur och grönområden
• Kulturvärden i bebyggd miljö
• God vardagsmiljö
• Hälsa och säkerhet
• Hushållning med energi och naturresurser
• Hållbar avfallshantering
(Boverket [a], 2017)

VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING?
I Bruntlandrapporten definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov (World Commission on Environment and Development, 1987).
Begreppet hållbar utveckling populariserades av Världskommissionen för miljö och
utveckling (World Commission on Environment and Development, 1987). De hade
framför allt tre allmänna mål; Ombepröva kritiska miljö- och utvecklingsfrågor och
omformulera realistiska förslag för att hantera dem, föreslå nya former av internationellt
samarbete för nödvändiga förändringar och höja nivåerna av förståelse och engagemang
hos alla. Det är svårt att definiera vad hållbar utveckling är eftersom att det är en
förändringsprocess som är beroende av lokala förhållanden, behov och intressen.
(UNESCO, u.å.)
Man brukar säga att hållbar utveckling bygger på en balans av tre delar; ekonomisk
hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet betyder att
ekonomin ska kunna utvecklas stadigt utan att människor, djur eller miljö far illa. Den
ekologiska hållbarheten går ut på att värna om och behålla jordens eko-system och minska
koldioxidutsläppen. Den sociala hållbarheten innebär att alla människor ska ha god hälsa,
lika rättigheter och att ingen ska leva i fattigdom. Dessa tre hållbarhetsmål ska leda mot en
bättre framtid. (FN-förbundet, 2017)

En anledning till att dessa miljömål berör byggsektorn är för att bygg- och fastighetssektorn
står för 19 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket motsvarar 11,6 miljoner ton
koldioxidekvivalenter per år. (Boverket [b], 2017) Många kommuner har valt att följa
riksdagens miljömål och har implementerat hållbar utveckling i deras översiktsplaner
(Boverket [c], 2015). Torsby är en av dessa kommuner där de utformat lokala miljömål att
nå till 2020 (Näslund, 2016). Boverket har som vision för Sverige år 2025 att bygga hållbart.
De definierar det som att allt byggande ska ske med fokus på människors behov av
livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Energianvändningen ska minska för
framställning, transport och användning. Byggnaderna ska vara flexibla för att kunna
anpassas efter människors förändrade behov, vilket betyder att byggnader enkelt kan
byggas om istället för att riva och bygga nytt. Samt att de arkitektoniska och de estetiska
värdena är viktiga för allt byggande. (Boverket [d], u.å.)
Av allt material som tas upp ur jorden använder byggindustrin 50 % och de står för 40 %
av växthusgasutsläppen i Europa. Detta har lett till att hållbart byggande har blivit av stor
betydelse. Swedish Standards Institute arbetar med att utveckla metoder och standarder för
att nå målen inom hållbart byggande under hela byggnadens livslängd på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt plan. De har idag framställt ISO SS-EN 16627:2015 för byggnaders
ekonomiska värderingar, ISO SS-EN för byggnaders sociala värderingar och ISO SS-EN
14040:1997 för miljöledning. (SIS, u.å.)

Figur 1: Hållbar utveckling och dess tre delar, ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet. (FN-förbundet,
2017)
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HÅLLBARA BYGGMATERIAL
Vid val av byggmaterial är det flera aspekter man måste ta hänsyn till. Byggmaterialet ska
fylla en funktion, till exempel ska en stomme klara att bära upp laster, det ska även ha ett
bra pris och gärna vara beständigt med en lång livslängd.
Ulf Wiklund, Tyréns, säger i en artikel ”Materialet påverkar miljön mest” att fokus i
byggbranschen har gått från energi till material. Där studerar man materialets totala
miljöpåverkan under dess livscykel, det vill säga från råvaruutvinning till avfallsskedet.
Materialen till en byggnad anses vara det som har störst påverkan på miljön. Wiklund anser
att användning av LCA och miljödeklarationer kan förbättra situationen för byggnaders
miljöpåverkan. SIS har tagit fram standarder för miljödeklarationer enligt SS- EN ISO
14025. (SIS [a], 2015)

Figur 2: Diagram över byggkostnaders fördelning. (Block & Bokalders, 2014)

Utöver en byggnads initiala kostnader tillkommer även driftskostnader och
underhållskostnader. Underhållskostnaderna beror till största del hur hållbara de valda
materialen är. Att välja material som är nästintill underhållsfria kan löna sig långsiktigt.
Enligt Block & Bokalders utgör materialens initialkostnad i snitt endast 10 % av dess totala
kostnad under livslängden beräknat på 50 år. Om man väljer material utifrån kvalité och
livslängd kan man alltså påverka 90 % av materialets kostnad över dess livslängd. (Block &
Bokalders, 2014)

Materialvalen har en stor betydelse för en byggnads totala miljöpåverkan. Erlandsson
menar att materialvalen har större betydelse än vad extra isolering och reglar har för att
uppnå en högre energiprestanda. Han menar att det finns samband som indikerar att sämre
energiprestanda också innebär att man använder material som är sämre för miljön.
(Erlandsson, 2017)
Byggsektorn står för runt 40 % av material- och energianvändningen i Sverige och det
används runt 50 000 olika material och kemiska produkter. Det är viktigt att känna till och
undvika hälsofarliga ämnen för att minska risken för att den byggda miljön blir giftig och
hälsofarlig. Risken för hälsofarlig miljö ökar när material byggs in i byggnader för avsikt att
ha en lång livstid. I dessa fall behöver informationen om materialet säkras eftersom att vi
hela tiden får kunskap om ämnens farliga egenskaper. Att spåra hälsofarliga material och
sanera är kostsamt. (Kemikalieinspektionen, 2007)
Kostnaden för en byggnad grundar sig i flera olika faktorer, men i stora drag kan man dela
upp byggkostaden i fyra olika kategorier; byggherrekostnader, löner, övriga
entreprenadkostnader och materialkostnader. Av dessa kostnader är materialkostnaden
störst av dem alla, se figur 2. (Block & Bokalders, 2014)
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OM TORSBY OCH BEHOVET
Torsby kommun ligger i Norra Värmland och sträcker sig över 4 357 kvadratmeter.
Kommunen gränsar till Norge i nordväst, Arvika och Sunne i söder och Hagfors och
Malung-Sälen i öster. 12 169 invånare bodde i Torsby kommun i december 2016 (Karlsson,
2017). Landskapet är kulligt och till största delen täckt av skog, vilket har gett Torsby ett
rikt friluftsliv. Andra stora intressen i kommunen är bland annat jakt, fotboll, skidåkning,
rally, gymnastik, musik och raggarkultur. I Torsby finns låg- och mellanstadieskolor, en
högstadieskola och ett gymnasium. Torsbys näringsliv utgörs till största delen av
tillverkande industri, skogsverksamhet, handel och byggverksamhet. Många är sysselsatta
inom besöksnäringen, som är en viktig faktor i Torsbys näringsliv. (Sundberg, 2017)

Figur 3: Vy över Torsby från Valberget.

Figur 4: Sverigekarta med Torsby markerat
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BEHOV AV IDROTTSHALLAR
1971 byggdes det senaste tillskottet av idrottshallar i Torsby tätort (Velander, 2017). Idag
finns fyra hallar runt Torsby centrum som används till skolidrott och fritidsaktiviteter.
Ingen av de befintliga hallarna uppfyller måtten för en fullstor hall samt att de saknar
dagens krav på tillgänglighetsanpassning.
En av författarna till detta projekt är själv uppväxt i Torsby och har upplevt behovet av fler
halltider och en modernare hall med mer utrymme. Behovet har nyligen uppmärksammats
av kommunen och det har under hösten 2016 tagits initiativ av kommunen att genomföra
en behovsanalys för en ny hall (Eriksson, 2016). I en studie utförd av riksidrottsförbundet
visas att i Sverige är behovet av inomhusanläggningar med måtten 40x20 meter störst.
(Augustsson, Stråhlman, Patriksson, & Wagnsson, 2010) Generellt sett i Sverige är
konkurrensen mellan de idrottsföreningar som utövar sporter i dessa lokaler större än
andra idrottsföreningar (Augustsson, Stråhlman, Patriksson, & Wagnsson, 2010), så även i
Torsby.
I en förstudie till detta projekt identifierades några av idrottsföreningarnas behov som inte
är tillgodosedda i de befintliga hallarna. De åtta föreningar som har mest halltid
kontaktades varav sex av dessa föreningar svarade. Bland annat behövdes en fullstor spelyta
för innebandy, handboll och fotboll, bättre tillgänglighetsanpassning, utökad halltid och
högre takhöjd. Bristen på halltider gör att många föreningar tränar mindre än de vill och i
flera fall sent på kvällarna. Flera föreningar kan inte vara värd för matcher och tävlingar på
grund av den begränsade ytan och takhöjden.

Figur 5: Kartläggning över Torsbys idrottshallar.
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Idrottens sociala effekter har stor betydelse för en ort. Evenemang och tävlingar som
anordnas av idrottsföreningar bidrar till att förstärka ortens identitet och ökar
besökarantalet. (Aronsson, 2008) I en fallstudie utförd i Värmland och Västergötland om
idrottens roll i samhället påstås att idrotten i en ort bör betraktas som attraktionskraft för
tillväxt och näringsliv och skulle kunna jämföras med besöksnäringen. (Andersson &
Braunerhielm, 2007)
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Under dialog med kommunchef Tomas Stjerndorff identifierades önskemål så som att
hallen ska kombinera kultur- och idrottsaktiviteter för att ha en bred spridning av
intressenter. Det föredras även att hallen ska vara spektakulär och locka turister. Kulturchef
Annika Wredenberg uttryckte ett behov av större teaterscen för bland annat turnerande
teatersällskap och önskemål om att göra kultur mer tillgänglig, med till exempel läshörnor.
Det är därför av intresse att kunna kombinera kultur och idrott i en multianläggning

TORSBYS KULTURLIV
Kommunens kulturavdelning anordnar varje år en skrivartävling för alla elever i Torsby.
Under våren hålls kulturaktiviteter som utställningar, författarbesök och bokmässa på
Torsby bibliotek och under hösten hålls en kulturvecka med bland annat konst, musik,
dans, föredrag, teater och film. (Wredenberg [a], 2017) Biografen i Torsby fungerar som
kulturhus med biokonserter, livespelningar och teaterföreställningar. (Wredenberg [b],
2016) Kulturskolan i Torsby är en frivillig verksamhet med instrumental- och
dansundervisning, orkesterverksamhet och diverse kulturprojekt i samarbete med
grundskolan. (Åkerlund, 2017) En stor del av Torsbys kulturarv är finnkulturen. Under
sommaren är några av de cirka 30 rökstugorna runt om i kommunen öppna för besökare
med servering av kaffe, våfflor och motti och fläsk. (Wredenberg [a], 2017) I figur 5 är
scener och de mest använda kulturlokalerna utmärkta.
Figur 6: Kartläggning över Torsbys kulturlokaler.
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SYFTE

FRÅGESTÄLLNING

Syftet med detta arbete är att utforma en platsanpassad multianläggning för i huvudsak
sportaktiviteter och teater utifrån de tre hållbarhetsaspekterna; socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Detta kommer att göras med hjälp av att undersöka och jämföra fyra olika
material för fasadytskikt och fyra olika material för takytskikt i en multikriterieanalys.
Multikriterieanalysen tillåter att bedöma materialen utifrån flera olika aspekter. I denna
studie, där utformning av en hållbar multianläggning är syftet, kommer materialen bedömas
utifrån hållbarhetsaspekter. Till hjälp för den slutliga bedömningen utförs en förenklad
livscykelanalys, en kostnadsanalys och en enkätundersökning om materialens estetiska
uttryck. Materialen viktas i flertal kategorier som är kopplade till materialens miljöpåverkan,
kostnad och estetik för att kunna bedöma vilket material som är mest hållbart.

Hur ska multianläggningen utformas för social hållbarhet?
Är MKA en användbar metod för att välja hållbara ytskiktsmaterial till en byggnads
klimatskal?
Hur påverkar val av hållbara ytskiktsmaterial utformningen av multianläggningen?

AVGRÄNSNINGAR
I detta examensarbete ska ett planprogram för en multianläggning tas fram. Platsen för
anläggningen är i en förstudie bestämd till Valberget i Torsby, Värmland. Byggnaden ska
anpassas efter Torsbys behov och platsens förutsättningar. Planprogrammet ska utformas
efter ett hållbarhetsperspektiv. För att applicera hållbarhet i projektet utförs analyser med
hänsyn till ekologiska-, ekonomiska- och sociala aspekter.

Syftet är att undersöka om materialval som styrs av analyser så som multikriterieanalys,
kostnadsanalys och livscykelanalyser påverkar utformningen. Utformningen av hallen
kommer därför att ske efter det att materialen analyserats. Det undersöks även om det är en
metod som är användbar för att utforma en hållbar multianläggning i Torsby. Anledningen
till att denna undersökning avgränsar sig till fasadmaterial och takmaterial är att dessa
ytskikt påverkar byggnadens helhetuttryck. Det arkitektoniska förslaget av
multianläggningen är fiktivt men ska tillgodose Torsbys behov på ett miljövänligt och
konstadseffektivt sätt.

I studien analyseras endast fasadmaterial och takytskikt. Dessa byggnadsdelar har valts ut
på grund av att de har stor påverkan på byggnadens utseende. På grund av begränsad
tidplan behandlas inte byggnadens konstruktion i utformningen. I analyserna ingår heller
inte tillhörande konstruktionsdelar så som underliggande material, takavvattning och
infästningar eller övriga delar av byggnadens klimatskal, så som isolering.

MÅL

I utformningssprocessen ligger fokus på social hållbarhet. Vid utformningen har därför inte
hänsyn tagits till installationer, exempelvis ventilation och uppvärmning. I arbetet ingår inga
konstruktionslösningar och det utförs inga beräkningar på brandutrymning. Utsättning av
branddörrar är endast antaganden. Utformningen tar ingen hänsyn till markarbete och
vilken grund som behövs till byggnaden. Eftersom analyserna utförs på fasadmaterial och
takytskikt är det endast byggnadens utsida som designas och visualiseras. Byggnadens
interiöra design utgörs endast av planritningar, utan förslag på invändiga material eller
visualiseringar.

Målet med denna byggnad är att den ska vara hållbar, både socialt, ekonomiskt och
ekologiskt. För att styra arbetsprocessen mot ett mer tydligt mål beskrivs vad begreppet
s TSd Wf betyder för detta projekt.

• Hallen ska vara flexibel och kunna användas i många syften av alla människor.
Eftersom aktivitetsbehovet kan förändras under tid är det socialt hållbart om
lokalerna kan anpassas efter det aktuella behovet.

• Hallen måste kompensera för den naturyta som kommer bebyggas och ge platsen

Planprogrammet och det konceptuella förslaget redovisas på plan-, sektions- och
fasadritningar samt situationsplan. Ritningarna redovisas i skalorna 1:200 på A1 och i 1:400
på A3.

ett högre värde.

• Fokus kommer läggas på hållbara material som bedöms både ekologiskt,
ekonomiskt och estetiskt.

• Material ska vara miljövänliga ur ett långsiktigt perspektiv och kräva minimalt
underhåll.

• Hallen ska hjälpa Torsbys kultur- och idrottsliv att utvecklas och därmed öka
Torsbys besökarantal.

• Hallen ska erbjuda lokaler för uthyrning till privata aktörer och möjligheter till nya
jobb.
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ARBETSPROCESS

DISPOSITION

I figur 6 redovisas arbetsprocessen för denna studie.

Rapporten börjar med en inledande del som innehåller rubrikerna Bakgrund, Syfte, Mål,
Frågeställning, Avgränsningar, Disposition och Arbetsprocess. I Bakgrund förklaras den
nuvarande situationen i Torsby och anledningen till att arbetet utförs, samt anledningen till
inriktningen på hållbart byggande och vad det är. Därefter sammanställs en stor del av
litteraturstudien i avsnittet Referensram/Teori. I detta avsnitt redovisas fakta, teorier och
metoder som är relevanta för arbetet. I Metodavsnittet förklaras och motiveras hur arbetet
ska utföras. Sedan redovisas analyserna som utförts för att välja ut ett takytskikt och en
fasad till utformningen. Dessa analyser är Platsanalys och Multikriterieanalys, i vilken det
ingår Livscykelanalys, Kostnadsanalys och Enkätundersökning. Genom analyserna tas två
vinnande material fram som sedan ska användas i utformningen, resultaten från analyserna
redovisas i kapitlet Resultat. Därefter kommer Utformningsavsnittet som redovisar steg i
utformningen samt slutliga plan- sektions- och fasadritningar och konceptuella bilder. I
Analys-avsnittet analyseras dels arbetets totala resultat och även de analyser som använts
för att nå slutresultatet. Rapporten avslutas med avsnittet Diskussion/Slutsats där arbetet
får en översiktlig utvärdering och eventuella förbättringar föreslås.
Arbetet har fördelats jämt mellan författarna och arbetsuppgifterna har delats ut löpande
under projektets gång. Examensarbetet är utfört av Elina Andersson och Anette Eriksson,
båda studenter på programmet Civilingenjör Arkitektur, inriktning Husbyggnad. Arbetet är
utfört tillsammans men med olika ansvarsområden, se tabell 1.
Tabell 1: Fördelning av ansvarsområden
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Figur 7: Översikt arbetsprocess.
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REFERENSRAM/TEORI

I detta kapitel redovisas teorier, metoder och tidigare forskning som arbetet i detta projekt
grundar sig på och som används för att förstå och kunna utföra arbetet.
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PLATSANALYS

•
•
•
•
•
•
•
•

När man ska platsanpassa en byggnad är det viktigt att ta hänsyn till platsens
förutsättningar gällande natur, klimat, samhällsstruktur och de mänskliga aktiviteter som
pågår där (Block & Bokalders, 2014).
Traditionellt sett använde man sig av platsens förutsättningar när man byggde nya
byggnader. Man använde sig av material som fanns att tillgå i närheten och lät byggnaden
på så sätt spegla det lokala klimatet. (Bokalders & Block, Byggekologi 4 - Att anpassa till
platsen, 1997)

Knutpunkter
Landmärken
Stadens form, täthet och skala
Byggnadsstilar
Bebyggelsestruktur, organisation och typologi
Gaturum och allmänna platser
Byggnader och detaljer

(Boverket [e], 2006)

Ett sätt att ta reda på platsens förutsättningar är med hjälp av en platsanalys. I en
platsanalys undersöks inte bara platsen utan även kommunala målbilder samt regionalt
uppsatta mål. (Block & Bokalders, 2014) Det viktiga är att byggnaden ska kunna förstärka
platsens kvalitéer och passa in.

Dessa punkter är ett förslag på delar man kan studera i en platsanalys beroende på vad som
är relevant för projektet och projektets omfattning och storlek.

Boverket menar att genom en platsanalys skapar man en förståelse för hur platsen används,
dess kulturhistoriska värde, utvecklingspotential och hur man med en ny byggnad kan ge
platsen en hållbar livsmiljö. Boverket anger ett flertal nyckelord för analys av en plats:
Nyckelord:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Områden

Bebyggelsehistorisk utveckling
Krafter som påverkat den fysiska miljön
Platsens naturliga förutsättningar
Natur och landskap
Landskapsrum
Stadsbild
Stadskaraktär
Stadens siluett
Stadsentréer
Stadstyper
Stadselement
Stadens rum
Grönstruktur
Blå struktur
Meningsbärande symboler
Stråk
Barriärer
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MULTI-ATTRIBUTMETODER
Alla metoder för att utföra kriterieval har fördelar och nackdelar och de har alla kritiserats
av någon. Den metod som ses som den mest allmänt accepterade har baseras på arbeten
utförda under 1940-1950-talet, men utvecklades inte för tillämpning i praktiken förrän
1976.

MULTIKRITERIEANALYS
Vid val av byggmaterial till multihallen ska flera olika material jämföras med avseende på
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vid beslutsfattning av den här typen, när det
finns flera olika aspekter att ta hänsyn till kan man använda metodiken multikriterieanalys.

Metodiken bygger på tre delar:

Multikriterieanalys är en metod för beslutsfattning där flera olika aspekter måste tas hänsyn
till. Analysen beskriver hur väl de alternativ som analyseras uppfyller olika förutbestämda
syften. Syftena definieras genom att sätta upp ett antal kriterier för varje syfte. För att få en
samlad bedömning av alla alternativ som ingår i analysen värderas varje alternativ med en
poäng beroende på hur väl alternativet uppfyller kriteriet. Sedan viktas kriteriet beroende på
hur viktigt det är. I analysen används oftast en prestandamatris där alternativen och deras
poäng redovisas och beräknas. (Back, 2009)

En prestandamatris
Procedurer för att avgöra om kriterierna är beroende av varandra eller inte.
Sätt för att uppskatta parametrar i en matematisk funktion, som kan med en siffra
uppskatta den övergripande värderingen av alternativet.
Trots att multiattributmetoden är väl ansedd och effektiv i sin generella form, är den
tidskrävande och komplex och bör utföras av professionella i stora projekt. Detta på grund
av att osäkerhetshantering finns inkluderad i metoden och att kriterier inte behöver vara
oberoende av varandra. . (Dodgson, 2009)

Fördelen med en multikriterieanalys är att den är transparant och visar beslutsfattarnas
ställningstaganden. Metoden är även ett användbart verktyg för att strukturerat kombinera
flera olika kriterier för att fatta ett beslut. Nackdelarna med metoden är att den kan ge sken
av vetenskaplighet och ligga som grund för beslut trots att den är dåligt utförd. Det är svårt
att välja ut olika kriterier och prioritera bland dem. Olika metoder kan dessutom ge väldigt
olika resultat. (Back, 2009)

LINJÄRA ADDITIVA METODER
Linjära additiva metoder är kända för att ge ett robust och effektivt stöd vid beslutsfattning.
Den kan användas om det kan bevisas eller skäligen antas att kriterierna är oberoende av
varandra och om osäkerhet inte är inbyggt i MKA-modellen. Linjär additiva metoden
kombinerar flera olika värderade kriterier till ett övergripande värde på ett enkelt vis.
Värdet för ett kriterium multipliceras med kriteriets vikt och sedan adderas alla värden
tillsammans till ett värde för det alternativ som analyserats. . (Dodgson, 2009)

Genom att kriterierna värderas och vägs fås en samlad bedömning för hur väl varje
alternativ uppfyller samtliga kriterier och syften. Kriterierna bör vara oberoende av
varandra annars riskerar man att dubbelräkna vilket ger vissa kriterier större betydelse.
(Back, 2009)
OLIKA MKA-METODER
Det finns olika metoder för multikriterieanalyser som ger olika resultat. Vissa tar fram det
bästa alternativet och andra metoder rankar alternativen på olika sätt. För att få tydliga och
bra resultat krävs att analysen har tydliga och väldefinierade syften (Dodgson, 2009).

!"#$%&$'( =

,
+-. *+

/+

i=Kriterium
R=Poäng

Allmänt gäller följande:

W=Vikt

Poängsättning
De förväntade konsekvenserna av varje alternativ tilldelas en numerisk poäng på en
bestämd preferensskala. Mer föredragna konsekvenser får högre poäng och mindre
föredragna konsekvenser får lägre poäng. Ofta används skalor som sträcker sig från
0 till 100, där 0 representerar det som minst föredras och 100 det som mest
föredras.

ANALYTISK HIERARKISK PROCESS
AHP är en linjär additiv metod i vilken man gör en parvis jämförelse mellan kriterier och
alternativ. Det här utförs genom att beslutsfattaren svarar på en rad frågor, där ett kriterium
ställs mot ett annat. Metoden bygger på att människor antas ha lättare att göra relativa
bedömningar än absoluta. Jämförelserna beskrivs i matriser som kräver komplicerade
beräkningar för att lösa, därför används ofta programvaror till detta. Metoden har fått kritik
för att vara inkonsekvent då rangordningen ändras om man lägger till ett ytterligare
alternativ. (Dodgson, 2009)

Viktning
För att värdera kriterierna sätts en numerisk vikt enligt samma skala som
poängsättningen till varje kriterium.

UTSORTERINGSMETODER
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Metoden har likheter med AHP då den också gör parvisa jämförelser. Metoden har
utvecklats i Frankrike och fått fäste i några europeiska länder. Man söker efter alternativ
som kan elimineras genom att jämföra alternativets kriterievikt med ett annat alternativ och
behålla den som är ”dominant”. Ett alternativ dominerar om det kan prestera bättre på
tillräckligt många kriterier med tillräcklig vikt. En nackdel med utsorteringsmetoden är att
två alternativ kan anses vara svåra att jämföra på grund av att det saknas information när
värderingen utförs. (Dodgson, 2009)

ANVÄNDNING AV MKA FÖR VAL AV
HÅLLBARA MATERIAL
Ett förslag på en metod för att väga hållbarhetsaspekterna vid val av material för en
byggnad har tagits fram av två studerande byggingenjörer (George & Isaksson, 2012). I
deras examensarbete för Karlstad universitet undersökte de en metod för att kunna välja
material som tar hänsyn till aspekterna miljö, funktion och ekonomi. Metoden var att
värdera olika materialalternativ i en multikriterieanalys. Analysen utfördes på golvmaterial i
en befintlig skolbyggnad. De olika aspekterna viktas och poängsätts för att kunna välja ett
sunt ytmaterial till en specifik lokal. Kriterier kopplade till miljöaspekt var utfasningsämnen,
prioriterade riskminskningsämnen, miljö- och hälsofarliga ämnen, förnyelsebara material
och energiåtgång. De kriterier som kopplades till funktionsaspekten var livslängd, estetik
och underhåll.

ICKE-KOMPENSATIONSMETODER
I problem där man tagit fram en prestandamatris, men beslutsfattaren inte accepterar att ett
väl uppfyllt kriterium kompenserar för ett annat otillräckligt uppfyllt kriterium, kan ickekompensationsmetoder användas. Dessa metoder hjälper till att ta fram alternativ som
uppfyller de absoluta kraven. Denna typ av metod bör kompletteras med en
rankningsmetod som till exempel linjär additiva metoden eller AHP. (Dodgson, 2009)

I multikriterieanalysen fick dessa kriterier en viktprocent och poängsattes från -2 till 2
beroende på om materialet till exempel innehåller utfasningsämnen eller inte, eller om
materialet har lång livslängd. Funktions- och miljöaspekter värderas med hjälp av en linjär
additiv MKA (Multikriterieanalys). Materialen värderas och viktas i MKA:n och får sedan
ett slutbetyg på hur bra materialen är sett ur miljö- och funktionsperspektiv.
Ekonomiaspekten vägs in i slutbetyget genom att kvadrera slutbetyget och dividera med
materialets kostnad. Kostnaden för materialet beräknas genom programmet Bidcon där
inköpspris och montagekostnad är sammansatt till en kostnad per kvadratmeter.
Metoden har testats av ytterligare två byggingenjörer (Andrén & Päbel, 2014) i ett annat
examensarbete för Karlstad Universitet, där den utvärderas som fungerande men ansågs för
tidskrävande för att användas praktiskt i byggindustrin. De föreslog att metoden kunde
utvecklas till en datorstyrd programvara och de såg också en möjlighet att lägga in fler
aspekter.
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LIVSCYKELANALYS
Situationen på jorden är ohållbar. Befolkningens tillväxt och konsumtion ökar ständigt
vilket utgör ett hot för kommande generationer och andra levande organismer.
Medvetenheten om att en förändring måste ske har lett till ett ökat intresse för miljöfrågor
och försök till att hitta lösningar till miljöproblemen. En strategi som använts sedan slutet
av 1960-talet är att analysera en produkt ur ett livscykelperspektiv. Strategin har utvecklats
sedan dess och används idag för att analysera ett systems miljöpåverkan under dess livstid
och kallas Livscykelanalys (LCA). (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002)
LCA står för Life Cycle Assessment. På svenska kallas det Livscykelanalys, men borde
egentligen kallats för Livscykelbedömning då assessment står för bedömning. Metoden
används för att bedöma en produkts miljöpåverkan under dess livscykel, vilket betyder att
man studerar produkten från dess råvaruutvinning till avfallshantering, även kallat från
vaggan till graven. Produktens miljöpåverkan bedöms utefter produktens energianvändning
och möjliga utsläpp till mark, luft och vatten. (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002)
Utvecklingen för LCA har ständigt gått framåt sedan 1960-talet och 1997 skapade
International Organization for Standardization en standardiserad beskrivning av LCAmetodiken, kallad ISO 14040:1997. Denna upplaga har uppdaterats, och kallas idag ISO
14040:2006. En LCA består av fyra faser, se även figur 8:

•
•
•
•

Definition av mål och omfattning
Inventeringsanalys

Figur 8: Struktur för livscykelanalys. Bild enligt ISO 14040:2006. (Swedish Standard Institute, 2006)

Miljöpåverkansbedömning
Tolkning av resultat

DEFINITION AV MÅL & OMFATTNING
Innan man påbörjar en LCA bör man formulera en måldefinition som anger varför den ska
utföras, vad den ska användas till och vem som ska använda den. Efter målen är
formulerade bör man bestämma arbetets omfattning som beskriver detaljeringsgraden och
bredden. Omfattningen bör innehålla en beskrivning av den studerade produkten och dess
system, funktionell enhet, bestämda systemgränser, eventuella funktioner hos produkterna
vid jämförande studier, beslut om vilken/vilka miljöpåverkanskategorier som ska bedömas,
eventuella antaganden och krav på datakvalitet. Arbetet med en LCA är en iterativ process,
och man kan därför komma att ändra målen och omfattningen medan arbetet pågår.
(Swedish Standard Institute, 2006)

(Swedish Standard Institute, 2006)
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INVENTERINGSANALYS
I Inventeringsanalysen utförs datainsamling och beräkningar för relevanta in- och utflöden
till produktsystemet. In- och utflödena benämns även som datakategorier, och för varje
datakategori anges vilken miljöpåverkan den har. Det ska framgå i mål och omfattning vilka
datakategorier som skall analyseras. En datakategori kan exempelvis vara koldioxidutsläpp i
luft som påverkar växthuseffekten. I mer omfattande livscykelanalyser och
inventeringsanalyser ställs en materialsammansättning upp för att sedan ställa upp ett
processträd. (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002)

SUNDAHUS MILJÖDATABLAD
SundaHus miljödata är ett system som är framtaget för att enkelt kunna göra sunda
materialval. Systemet innehåller en mängd data om material som kan användas till syfte för
att tids- och kostnadseffektivisera bygg- och förvaltningsprocessen, samt för att undersöka
om material innehåller några miljö- eller hälsofarliga ämnen. (SundaHus, 2017)
Registrering av material i SundaHus miljödata går till så att leverantörer lämnar in
dokumentationer för produkten som sedan bedöms av SundaHus i form av fem olika
betyg; A, B, C+, C- eller D, se tabell 2. Vilket betyg som produkten får beror på ett flertal
olika bedömningskriterier. A är högsta betyget en produkt kan få medan D är det lägsta.
Betyg D ges ut till produkter som har bristfällig dokumentation. SundaHus bedömning
baseras på hälso- och miljöfarliga ämnen under produktens hela livscykel. Eftersom det är
leverantörerna själva som skickar in dokumentationen har SundaHus satt informationskrav
för att säkerställa hög transparens och högre kvalitet. De kriterier som SundaHus bedömer
efter baseras på regler i Kemikalieinspektionen KIFS 2005:7 om klassificering och
märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. (Sundahus, 2016)

MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING
Den tredje fasen, miljöpåverkansbedömning, innebär att bedöma produktens
miljöpåverkan med hjälp av resultaten från inventeringsanalysen (Swedish Standard
Institute, 2006).
Påverkansbedömningen har tre obligatoriska delar (Swedish Standard Institute, 2006):

• Definition av påverkanskategorier
• Klassificering
• Karakterisering
Klassificering innebär att de data som samlades in i inventeringen delas upp i de olika
bestämda miljöeffektkategorierna (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002).
I karakteriseringen vill man bestämma miljöpåverkan hos varje alternativ relaterad till
varandra genom att omberäkna emissionerna (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002).
TOLKNING AV RESULTAT
Sista fasen i LCA-studien är tolkning av resultatet. I denna fas utvärderas och tolkas
resultaten från inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen. Här undersöks om
målen som definierades i början är uppfyllda. Detta är en viktig fas då tolkningen av
resultaten vanligtvis leder till förslag på förändringar eller viktiga slutsatser (Rydh, Lindahl,
& Tingström, 2002).
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KOSTNADSANALYS

Tabell 2: Betydelsen bakom SundaHus betyg. (SundaHus, 2017)

Kostnaden för en produkt kan betyda mer än enbart initialkostnad. Inräknat kan även vara
arbetskostnader och underhållskostnader. Oftast talar man då om en produkts
totalkostnad, där alla kostnader som inträffar under produktens livstid finns medräknat. En
metod framtagen för att beräkna en produkts kostnad över dess livstid är Livscykelkostnad
(LCC). Vid en LCC beräknas en produkts kostnad över hela dess livstid, det vill säga från
inköp till dess att produkten inte används längre. Där ingår eventuella kostnader för
installation, underhåll och drift. (Upphandlingsmyndigheten [a], 2017)
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En LCC-kalkyl har många olika användningsområden, men används främst för att fatta
långsiktigt ekonomiska beslut. Med hjälp av metoden kan man jämföra olika alternativ för
att undersöka vilken av dem som är mest lönsam under livslängden.
(Upphandlingsmyndigheten [a], 2017)
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Vid en nyproduktion av en byggnad finns det flera fördelar med att använda LCC. I Räkna
för livet - Handbok för livscykelkostnad nämns bland annat att de totala kostnaderna blir lägre
för projektet, vilket i många fall leder till lägre energiförbrukning och mindre
miljöpåverkan. (Bångens, 2010)
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MAP är ett program för anbudshantering och byggprojektstyrning. Det används för
kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning. MAP består av olika
moduler för kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp, som alla är anslutna till
samma projektdatabas. MAP Kalkyl är grunden till MAP Tidsplanering, MAP
Kostnadsplanering och MAP inköp. Med programmet kan man göra antingen enkla
kalkyler med manuell tids- eller prissättning eller avancerade med aktivitets- och
resursregister. (UNIT4 MAP, 2017)
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BIDCON
Bidcon är ett kalkylprogram för bygg- och installationsbranchen som har flera olika
moduler med till exempel pris, byggtid, offertkalkyl och mängdimport. Bidcon innehåller
en databas med uppslagsböcker som är direkt kopplade till prislistor, som man kan hämta
in information från till kalkylen. I prislistan går det att hitta det lägsta priset, oavsett
fabrikat. Tiderna hämtas från ackordstidlistan. För att sammanställa allt material finns en
kalkylsammanställning där artiklar sammanställs med montage och offertmaterial som
centraler och armaturer. (Electosoft, 2016)
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ESTETIKENS SOCIALA PÅVERKAN

SOCIAL HÅLLBARHET I EN

Estetik betyder förnimmelse och kommer från grekiskans ”aisthesis” (Bokalders & Block,
Byggekologi 4 - Att anpassa till platsen, 1997). Förnimmelse betyder känsla och intryck
(Synonymer.se, 2017). Block & Bokalders berättar att vi använder inte enbart synen när vi
upplever estetiska intryck, utan alla sinnen används. (Bokalders & Block, Byggekologi 4 Att anpassa till platsen, 1997)

BYGGNAD
Folkhälsomyndigheten definierar social hållbarhet som ett samhälle där människor har god
hälsa och lever på lika villkor och förutsättningar. För att uppnå social hållbarhet är det
viktigt att människans behov tillgodoses. Här bör samhället främst formas efter de
människogrupper som har störst behov. Det är viktigt att samhället är öppet för alla,
oavsett etnisk bakgrund, kön, tro, levnadssätt, sexuell läggning, ålder och liknande. Alla ska
känna sig inkluderade i samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2014)

Estetik kan definieras med hjälp av tre grundbegrepp; variation, harmoni och konstnärlig
ordning. Konstnärlig ordning betyder överskådlighet samt att material och struktur ska vara
entydiga. Variation betyder förändringar, vilket gör att entydighet inte uppstår. Harmoni
betyder att människans skala samspelar med rummets proportioner. Variation av
exempelvis volymer, material och skalor ger en simulerande miljö. En tråkig miljö
understimulerar våra hjärnor vilket kan vara skadligt för vår psykiska hälsa ur ”Boendet och
våra omätbara behov”. (Bokalders & Block, Byggekologi 4 - Att anpassa till platsen, 1997)

Bokalders & Block skriver i boken Byggekologi att social hållbarhet handlar om att
människan ska känna sig trygg och välmående i staden. Staden ska erbjuda människan de
förutsättningar som krävs för att skapa ett tillfredställande liv. Ett sätt att göra det på är
genom att mixa olika funktioner, skapa ett utvecklat transportnät av cykelvägar, gångvägar
och bilvägar. De nämner även sex olika kategorier för social hållbarhet, se tabell 3 nedan.
(Block & Bokalders, 2014) I teorin uppnås ett socialt samhälle då dessa kategorier och
indikatorer är uppfyllda.

Byggnader väcker känslor och påverkar alla våra sinnen. Det är alltså viktigt för människan
att byggnader skapar omväxlande och intressanta miljöer i staden. Både variation i
volymer, struktur och material, samt att det harmoniserar med omgivningen. Men det ska
även finnas en ordning i byggnadens och stadens utformning.

ENKÄTUNDERSÖKNING

Tabell 3: Kategorier för social hållbarhet i ett samhälle. Figur enligt (Block & Bokalders, 2014)
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En enkätundersökning är en metod som kan användas för flera olika syften. Den går att
göra väldigt översiktlig och omfattande eller specifik och detaljerad. Metoden är enkel då
man kan nå ut till ett stort urval av människor. En enkätundersökning lämpar sig bäst när
man vill ha svar på icke-komplicerade ämnen. För enkätundersökningens reliabilitet är det
viktigt att frågorna är lätta att tolka av de svarande, samt att de tolkar frågan på samma sätt.
Det är därför viktigt att frågorna är formulerade tydligt och med rätt kunskapsbas för de
tillfrågade. Det är även viktigt för validiteten att man tänker på att frågan är utformad efter
vad frågan förväntas att mäta.
För att kunna analysera svaren från enkätundersökningen vill man uppnå en svarsfrekvens
på minst 60 %. En svarsfrekvens under 60 % bör man vara försiktig med att dra slutsatser.
Vid en låg svarsfrekvens kan man göra en bortfallsanalys där man resonerar varför så få har
svarat.
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda en enkätundersökning. Många
anser att en enkätundersökning är att föredra då de får vara anonyma och svara utifrån sin
egen åsikt i lugn och ro. Medan å andra sidan en nackdel kan vara att frågorna är styrande
vilket inte låter individen ge sin personliga åsikt. (Jansdotter & Svensson, 2002)

Det är svårt att vet om en byggnad kommer bli socialt hållbar eller inte. Det vet man inte
förrän den blir använd av brukarna. En lyckad byggnad ur social synpunkt är en byggnad
som används så som den planerats att användas under utformningen. (Rasmussen, 1962)
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PROBLEMLÖSNING
Problemlösning är en kreativ process som det finns många olika metoder för. Vid
arkitektonisk design krävs att metoden ska innehålla målsättning och koncept.
Problemsökning avslutas med att fastställa en frågeställning och problemlösningen startar
med frågeställningen. Designprocessen i sin helhet består av två huvuddelar; analysering
och komponering. I analysen är olika delar av ett designproblem identifierade och sedan
separerade. I komponeringen sätts delproblem samman igen i en designlösning.

PROBLEM SEEKING
Som hjälpmedel för att starta en designfas kan metoden Problem Seeking av William Peña
användas. (Peña & Parshall, 2001) Det är en metod för att ta reda på vilka problem som
finns och hur man ska lösa det med en design. I problem seeking-metoden finns en tydlig
uppdelning av två processer där den ena är en objektiv problemsökande analys och den
andra en skapande problemlösande design. Metoden för problemsökning är en organiserad
fem-stegsprocess som bygger på följande steg:

I metoden föreslås att man använder sig av en matris som innehåller de fyra aspekterna
samt den organiserade stegprocessen. På så sätt får man en tydlig överblick över
problemsökningen och problemlösningen. (Peña & Parshall, 2001)

Sätt upp mål
Samla in och analysera fakta
Frilägg och testa koncept

Tabell 4: Problem Seeking-Matris (Peña & Parshall, 2001)

Fastställ behov

MÅL

Ange frågeställningen
FUNKTION

PROBLEMSÖKNING
I problemsökningsprocessen görs en objektiv analys som separerar det som behövs från
det som önskas. Viktig information identifieras och mindre viktig information skjuts åt
sidan. Denna process ska avslutas med att fastställa en frågeställning.
Problemsökningsprocessen går ut på att en byggnad har mycket större chans att vara lyckad
om man i designprocessen betraktar följande fyra aspekter likvärdigt.

•
•
•
•

FORM

EKONOMI

Funktion
Form
Ekonomi
Tid

TID
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BEHOVSANALYS
INTERVJUER
En intervju är en form av kvalitativ metod, speciellt då den berör ett fåtal personer. I en
kvalitativ intervju går man in på djupet i frågeställningen och kan låta frågorna röra
specifika fall, vilket är vanligt att göra om ett fåtal personer ska intervjuas. En intervju
används till fördel om den som intervjuar vet lite om området då den intervjuade får
berätta fritt. Frågeställningen till intervjun är styrande i valet om vem/vilka det är som ska
intervjuas. För att få bredd på undersökningen bör man intervjua personer som är så olika
varandra som möjligt.
Den vanligaste metoden av intervju är en semistrukturerad intervju. Det innebär att en
person åt gången intervjuas. Det fungerar även att intervjua en grupp, max 8 personer, som
delar lika åsikter. I metoden utgår man oftast från en frågeställning och lämnar resten
relativt öppet för att låta den intervjuade få chans till att fritt berätta sin åsikt. (Hedin, 2011)
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I metodkapitlet beskrivs kortfattat vilka metoder som används, hur de använts och varför.
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metoden problem seeking i ett tidigt skede. För att göra byggnaden socialt hållbar utförs en
behovsanalys i form av intervjuer med personer som är involverade i Torsbys kultur- och
idrottsverksamhet. På så sätt formas byggnaden efter det behov som finns i Torsby, och
blir styrande i designfasen. Till hjälp för att strukturera upp detta används ett lokalprogram
och ett flödesschema.

Tabell 5: Översiktlig matris på vilka metoder som använts för att svara på frågeställningarna.
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LITTERATURSTUDIE
Arbetet inleds med en litteraturstudie. Denna process fortskrider under hela arbetets gång.
I litteraturstudien inhämtas fakta och data om de områden som behandlas.
Litteraturstudien används även för att fördjupa sig i de analyser som ska utföras i studien,
bland annat LCA, kostnadsanalys, multikriterieanalys och platsanalys. Samt vilka metoder
och teorier som finns och vilka som är applicerbara i till denna frågeställning. En stor del
av litteraturstudien berör hållbar utveckling och hållbart byggande. I detta är Boverket och
boken Byggekologi en betydande källa och till stor hjälp. Tidigare utförda examensarbeten
hjälper till att lägga basen för val av frågeställning och riktning på arbetet. I
utformningssarbetet är främst Arkitektens Handbok och Måttbok för idrotter till störst
hjälp. Litteraturstudien används även för att söka referensobjekt på andra
multianläggningar, kulturhus, idrottshallar och teatrar för att få inspiration.
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I ett tidigt skede i arbetet utförs en platsanalys för att fota omgivningen och lära känna
platsens förutsättningar och den befintliga bebyggelsen. Utöver det inhämtas information
om platsen från bland annat detaljplan och planbeskrivning. Platsens befintliga aktiviteter
och funktioner kartläggs för att kunna analysera vad platsen används till och har för
identitet. För att strukturera arbetet används listan med nyckelord som Boverket nämnde.
Platsanalysen berör inte alla nyckelord utan endast de som anses relevanta av författarna
för detta arbete. De punkter som anses relevanta är:

Metoder för att göra multianläggningen hållbar har avgränsats till att bedöma fasadmaterial
och takytskikt ur ett hållbarhetsperspektiv. Inför analyserna väljs fyra fasadmaterial och fyra
takytskikt. Val av materialalternativ baseras på platsanalysen, studiens definition av
hållbarhet, författarnas estetiska bedömning och materialens funktioner och miljöpåverkan.
Krav är att alla material har en fullständig bedömning i Sundahus miljödatabas. Metoden
som används till att bedöma materialen är en multikriterieanalys med kriterier som valts ur
ett hållbarhetsperspektiv. I multikriterieanalysen ingår analyserna förenklad livscykelanalys
(LCA), kostnadsanalys och en enkätundersökning. En LCA utförs för att undersöka
materialens miljöpåverkan utifrån valda bedömningskriterier och avgränsningar. En
kostnadsanalys utförs för att jämföra materialens initiala kostnader. För att undersöka vilket
material som andra människor tycker är vackert och hållbart utförs en enkätundersökning.
Resultaten från dessa undersökningar och analyser sammanställs sedan i
multikriterieanalysen tillsammans med andra valda kriterier.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designarbetet i denna studie är en iterativ process och utgår från takmaterialet och
fasadmaterialet som fick högst poäng i multikriterieanalysen. För att förtydliga målen med
planprogrammet formuleras ett koncept och för att förenkla arbetets process används
20

Platsens naturliga förutsättningar
Natur och landskap
Landskapsrum
Stadskaraktär
Grönstruktur
Stråk
Barriärer
Stadens form, täthet och skala
Byggnadsstilar
Byggnader och detaljer
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STEG 2: VIKTA KRITERIER
Kriterierna viktas sedan mellan 1-4 baserat på vad författarna anser är viktigt och mindre
viktigt. Viktning 1 föredras minst och viktning 4 föredras mest.

MULTIKRITERIEANALYS

STEG 3: MATERIALALTERNATIV
Platsanalys och hållbarhetstänk ligger som grund för val av materialalternativ. Materialen
väljs med bred variation avseende materialsammansättning, tillverkning och funktion. Krav
är att alla alternativ ska ha en koppling till platsen, utseendemässigt, historiskt eller
funktionellt, samt att det ska finnas en dokumenterad Sundahus-bedömning av produkten.
Fyra fasadalternativ och fyra takytskikt väljs ut.

Multikriterieanalysen används för att besluta om vilket fasadmaterial och takmaterial som är
bäst lämpat med avseende på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den
multikriterieanalys-metod som lämpar sig bäst för denna studie och som kommer användas
är den linjär-additiva metoden. Detta på grund av att det är flera kriterier som ska vägas
mot varandra. Alla produkter värderas på lika villkor och liknande produkter kan urskiljas.
En produkts svaghet i ett kriterium kan vägas av en styrka i ett annat kriterium. Den
linjäradditiva metoden har en enkel struktur och är effektiv vilket lämpar sig då tiden är
begränsad. I analysen viktas kriterier som i första hand rör ekologisk och social hållbarhet
då kostnaden inte poängsätts utan vägs in i den totala poängen för att få ett nyckeltal.
Nyckeltalet beräknas med följande formel:

STEG 4: LIVSCYKELANALYS
Livscykelanalysen används för att bedöma materialens miljöpåverkan utefter vald
miljöpåverkanskategori, utsläpp av koldioxidekvivalenter. Materialen bedöms efter hur
mycket koldioxidekvivalenter de släpper ut i tillverkningen och transporten från fabriken
till platsen. I detta arbete utförs endast en förenklad LCA, vilket betyder att information
från tillgänglig data används. (Bergendahl, 2002) Information om materialen hämtas från
tillverkare och återförsäljare, Sundahus miljödatabas och produkt- och miljödatablad. Då
uppgifter om växthusgasutsläpp saknas utförs beräkningar. Antaganden och beräkningar
görs för utsläpp i samband med transport inom Sverige, för transport utanför Sveriges
gränser används databasen Ecotransit.

452$36 $8$3"98ä;(<
0'12&"$3" =
=>5?/A<
Priset är inköpspris och montagekostnad per kvadratmeter. Denna formel för att väga in
kostnaden föreslogs. Den ger ett rimligt storleksvärde på nyckeltalet och gör det
lätthanterligt. (George & Isaksson, 2012)
De kriterier som ingår i analysen är följande:

•
•
•
•
•
•

STEG 5: KOSTNADSANALYS
Den huvudsakliga ekonomiska bedömningen utförs med hjälp av en kostnadsanalys. Den
kostnad som beräknas är varje produktalternativs inköps- och montagepris. På grund av
tidsbegränsning utförs inte en fullständig livskostnadsanalys. Inköpspriser hämtas från
leverantörer och tillverkare. För att ta reda på montagekostnaderna används programvaran
MAP, som har ett register med entreprenörkostnader. Anledningen till att MAP väljs och
inte Bidcon är att författarna har både erfarenhet och tillgång till MAP.

Sundahusbedömning
Utsläpp av koldioxidekvivalenter (GWP)
Estetik
Råvaror
Livslängd
Underhåll

STEG 6: ENKÄTUNDERSÖKNING
En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning utförs för att bedöma materialens
estetiska värde. Enkätundersökningen utförs för att nå ut till en stor grupp respondenter av
vald kategori, och därigenom ge enkäten hög reliabilitet. Enkäten skickas ut via en länk i
mejl och i facebook-grupper. De som får frågorna är 34 arkitekturstuderande, 40
civilingenjör arkitektur-studerande, 14 erfarna personer från ett arkitektföretag och ett 20tal personer som inte är involverade i byggsektorn men som bor i Torsby. Anledningen till
att arkiteker samt studerade inom arkitektur väljs ut till enkäten beror på deras
kunskapsbas. För att undersöka om det blir någon spridning på resultaten skickas enkäten
till de övriga som inte har samma kunskap om byggmaterial och gestaltning. Frågorna i
enkäten är enkelt formulerade med förtydligande bilder för att inte kunna misstolkas. Den
innehåller fyra frågor och varje fråga har fyra bildalternativ att markera, där endast ett av

Produkternas utsläpp av koldioxid beräknas i en förenklad livscykelanalys. Inköps- och
montagekostnad beräknas i konstadsanalysen och det estetiska kriteriet bedöms genom en
enkätundersökning. Data rörande övriga kriterier samlas in bland annat via tillverkarnas
produktdatablad och miljödeklarationer.
Multikriterieanalysen utförs i sju steg:
STEG 1: DEFINIERA KRITERIER
Kriterier väljs ut baserat på vad författarna anser är viktigt för ett material. Enligt den linjäradditiva metoden bör kriterierna vara oberoende av varandra.
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INTERVJU MED KOMMUN
Intervjuer är en kvalitativ metod för att ta reda på de intervjuades åsikter och upplevelser. I
denna studie intervjuas fyra personer som är engagerade och involverade i Torsbys kultur och idrottsverksamheter, kommunchef Tomas Stjerndorff, fritidschef Kerstin Velander,
skolintendent Pär Bergqvist och kulturchef Annika Wredenberg. Intervjuerna utförs för att
ta reda på vad de anser Torsby Kommun behöver och bör satsa på. Intervjuerna skiljer sig
från varandra beroende på vilken person som intervjuas eftersom de är engagerade på olika
sätt. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att intervjun grundar sig i ett område
och att frågorna är öppna vilket på så vis låter den intervjuade att berätta och förklara sina
åsikter mer fritt.

alternativen går att markera. Frågorna till enkäten är formulerade för att ta reda på vad
andra människor tycker passar till platsen, är vackert och vad som har ett hållbart uttryck.
Enkäten utformas kortfattad för att det ska vara snabbt och enkelt att svara på den och
därmed kanske öka svarsfrekvensen. Eftersom att hallarna kräver minst 8 m i takhöjd
kommer byggnaden att bli hög. Därför läggs störst fokus på fasaden i enkätundersökningen
då det är den som syns mest om man står på marken. Fasaden får tre frågor och taket får
en fråga.
För frågor och resultat av enkätundersökningen se Bilaga 12.
STEG 7: POÄNGSÄTTNING
Poängsättningen sker beroende på vad kriterierna utvisar för resultat. Poäng sätts mellan 14. De valda poänggränserna sätts inom intervall som författarna anser lämpliga och rättvisa.

PROBLEM SEEKING
Innan designfasen påbörjas används metoden Problem Seeking för att förenkla och
förtydliga designarbetet. Problem seeking är en objektiv analysmetod för att identifiera vilka
problem som ska lösas och kan lösas med multianläggningen. I en matris antecknas den
viktigaste informationen i projektet för att objektivt se hur flera olika faktorer förhåller sig
till varandra. När problemen har ställts upp börjar utformningsarbetet.

BEHOVSANALYS
INTERVJU MED FÖRENINGAR
I en förstudie till detta arbete intervjuades idrottsföreningar i Torsby för att ta reda på om
det finns ett behov av en ny idrottshall. Detta var ett frågeformulär som åtta utvalda
föreningar kontaktades för att svara på antingen skriftligt eller genom telefonsamtal.
Frågorna var varierande, både styrande och öppna för att ge konkreta svar samt även låta
dem berätta öppet om sina åsikter. Sex stycken föreningar svarade och en sammanställning
av de efterfrågade behoven redovisas och analyseras i denna studie under rubrik
Behovsanalys.

UTFORMNING
Utformningsarbetet är i denna studie en iterativ process. Som hjälp i arbetet används
riktlinjer från Arkitektens handbok (Bodin, Hidemark, Stintzing, & Nyström, 2016), Bygg
Ikapp (Svensson, 2015) och Måttboken för samtliga idrotter och tillhörande ytor.
Processen inleds med att sammanställa identifierade behov som stöd för att ställa upp ett
lokalprogram av alla funktioner som skall finnas i byggnaden. För att ha tydliga riktlinjer i
utformningen tas ett koncept fram. Konceptet har grund i analysen av de valda materialen
samt problem seeking, platsanalys och behovsanalys. Utformningen av fasad och takytskikt
utgår från de material som i multikriterieanalysen ansågs mest hållbara. Platsanalysen
används för att utforma multianläggningen enligt platsens förutsättningar och karaktär. Ett
lokalprogram används för att ställa upp de funktioner som ska finnas i byggnaden. Sedan
utformas ett flödesschema med dessa funktioner för att strukturera upp dem i ett logiskt
flöde. Resultatet redovisas i form av konceptuella bilder och ritningar, plan och fasad. För
att kunna mäta om social hållbarhet har uppnåtts används kategorierna för social hållbarhet
hämtat från Byggekologi.

Se Bilaga 11 för att se vilka frågor som ställdes till föreningarna.
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I platsanalysen studeras platsens omgivande bebyggelse, natur, klimat, gator och stråk och
historia. Den identifierar de funktioner och aktiviteter som finns i området. Här beskrivs
planbestämmelser som eventuellt utgör begränsningar för en byggnation. I platsanalysen
bestäms vilken plats som lämpar sig bäst för multianläggningen.
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VALBERGET
I en förstudie till detta arbete utförs en SWOT-analys för att jämföra styrkor och svagheter
på olika platser i Torsby som lämpade sig för en multianläggning. I denna analys jämfördes
Valberget och Klypa (grusplan vid Stjerneskolan). Dessa platser valdes efter samtal med
kommunen. Valberget valdes sedan som lämpligast plats på grund av att Klypa inte hade
tillräckligt stor yta för en multianläggning.
Valberget är idag ett friluftsområde för motionärer och elitidrottare som används för både
sommar- och vinteraktiviteter. Området erbjuder ett stort utbud av sporter och aktiviteter,
se figur 10. Faciliteterna används av föreningar, kommunala- och privata aktörer. På
området finns även Torsby Skidtunnel & Sportcenter och på ett gångavstånd ligger
vandrarhemmet och restaurangen Valbergsängen.

Figur 9: Valbergsområdet. Bild tagen från skidbacken.
Figur 10: Kartläggning av aktiviteter på Valberget.
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OMGIVANDE BEBYGGELSE
På Valberget finns tre byggnader. Torsby Skidtunnel & Sportcenter, omklädningsrum och Torsby flygplats.
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NATUR
Friluftsområdet är kuperat och är till största delen täckt av gräs, skog och mossa. Väster om skidstadion ligger
berget Valberget, vars namn även namngett friluftsområdet. Berget når cirka 212 m högt och är beväxt med
gran- och tallskog, ljung och mossor. På berget korsas stigar och motionsleder. I områdets norra del lutar
marken brant mot flygplatsen och i östra delen är marken till största del plan. I den östra delen finns
stadionområdet på cirka +125 meter över havet. Denna plats lämpar sig bäst för en idrottsanläggning enligt
planbestämmelsen. Växtligheten på friluftsområdet är typiskt för detta landskap och det konstateras att inga
djur- och växtarter behöver särskilt skydd. (Torsby Kommun, 2005)

Figur 11: Naturbild tagen från ett motionsspår på Valberget.

Figur 12: Valberget är beväxt med gran- och tallskog. Ekorrarna gillar det!
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GATOR, STRÅK & TRAFIK
Till Valberget tar det cirka 6 minuter med bil, mätt från Torsby tågstation. (Google Maps,
u.å.) I den senaste detaljplanen och planbestämmelsen för Valberget redovisades att en
idrottsanläggning på Valberget skulle under högsäsong alstra 500 bilar/dygn. De visade
även att cirka 70-80 procent av biltrafiken till Valberget tar E45 och resterande tar bron
över E45, se figur 13. Efter denna detaljplan skrevs byggdes en ny lokalgata söderifrån för
att skapa fler vägar till Valberget. Det finns även planer på att säkra E45 med hjälp av
stängsel och eventuell sänkning av hastigheten i korsningen från 90 km/h till 70 km/h.
(Torsby Kommun, 2005)
Det saknas idag tydliga gång-och cykelstråk till Valberget. De promenadstråk som finns är
längs med bilvägen eller motionsslingan, se figur 13. Från tågstationen mätt tar det cirka 27
minuter att gå. (Google Maps, u.å.)
Idag finns ingen kollektivtrafik till Valberget.

Figur 13: Kartläggning av gångstråk, cykelvägar och bilvägar till Valberget.
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fram till slutet av 1800-talet. De många husen hade gått från väderbiten grå färg till att bli
målade i Falu rödfärg. Taken täcktes med lager av björknäver nedtyngda av unga
trädstammar. Bergsmännen hade ofta dekorativa skorstenar gjorda i gjutjärn och järnstavar.
(Andresen, u.å)

HISTORIA
FORNLÄMNINGAR

FINNGÅRDEN
Till nordvästra Värmland, nära Torsby, invandrade under 1500- till 1600-talet många finnar
till de kuperade skogarna. De byggde rökstugor, ett koncept de tagit med sig från Finland.
Rökstugorna var enkelt timrade bostadshus med murad ugn, men utan skorsten. Vissa
byggde till ett rum med skorsten som de sedan kallade för svenskstugan. Husen var ofta
placerade på en höjd i söderläge. (Andresen, u.å)

På Valberget finns 15 olika torparruiner utspridda. På stadionområdet, som tillåter större
byggnationer, finns inga torparruiner. Vissa av dessa torparruiner har fått ge namn åt
platser på Valberget och byggnader i Valbergsängen. (Torsby Skidtunnel & Sportcenter,
u.å.)
På uppdrag av Länsstyrelsen 2005 gjordes en arkeologisk utredning runt sportcentret.
Några av de fornlämningar som hittades ligger bara några meter från skidtunneln och
stadionområdet. (Torsby Skidtunnel & Sportcenter, u.å.)

DETALJPLAN
En detaljplan för Vasserud 3:2 skrevs 2005 av Torsby Kommun med syfte att möjliggöra
en utbyggnad av Valbergets befintliga friluftsområde med en klimatstyrd skidtunnel,
framtida idrottsanläggning och boende. Eftersom platsen har närhet till flygplatsen finns
det bestämmelser gällande byggnadshöjder på grund av hindersfriheten. Höjder på
byggnader runt om flygplatsen inte får överstiga 15 m. Det finns även begränsningar till
riksväg 45 att byggnader inte får uppföras närmare än 30 m på grund av transporter av
farligt gods. (Torsby Kommun, 2005)

VÄRMLÄNDSK BYGGTRADITION
Enligt detaljplan ska gestaltandet av nya byggnader ta hänsyn till lokala byggnadstraditioner.
Val av material och färgsättning av byggnaden ska anpassas till Värmländsk byggtradition.
Då Värmland är ett skogslandskap har den vanligaste byggnadsmetoden för både större
och mindre hus varit knuttimring. Tak har vanligtvis varit av skiffer på grund av att ett av
Sveriges få skifferbrott, Glava, låg i Värmland. (Andresen, u.å) Nedan beskrivs typiska
gårdar enligt Värmländsk byggtradition.
HERRGÅRDEN
Herrgårdarna låg oftast vackert i närhet till vatten och var uppbyggda av timmer i två
våningar. Fasaderna var av träpanel och målade i ljus oljefärg. De flesta är byggda under
början på 1800-talet. Karaktäristiskt var sadeltak med skiffer, sparsamt dekorerad fasad i
neoklassicistisk stil med höga fönster. Huvudbyggnaden var ofta symmetriskt placerad
mellan tillhörande vinkelställda byggnader. (Andresen, u.å)
VÄRMLANDSGÅRDEN
Under 1800-talets början började även bönderna bygga två våningar. Husen placerades
oftast på höjder och kallas för värmlandsgårdar. De kunde stå ensamma eller i grupp.
Karakteristiskt för värmlandsgården är timrad stomme med röd fasadpanel samt skifferklätt
sadeltak. Även dessa byggnader var inspirerade av neoklassicismen. Fönster och dörrar var
symmetriskt placerade i fasaden och målade med oljefärg. (Andresen, u.å)
BERGMANSGÅRDEN
Bergsmansgården kallas de gårdar som bergsmännen byggde. Dessa var mer påkostade tack
vare att bergsmännen arbetade inom järnhandel. Bergsmansgårdarna från 1500- byggdes på

I detaljplanen redovisas två områden med skyddsbestämmelser på grund av fornlämningar.
Förändring inom dessa områden, exempelvis med byggnationer, försvåras då det krävs
tillåtelse från Länsstyrelsen.
Detaljplanen redovisar två områden som är lämpliga för bebyggelse, stadionområdet och
friluftsområdet. Friluftsområdet är bebyggt idag, men plats finns på stadionområdet. I
stadionområdet får större idrottsanläggningar så som exempelvis en idrottshall uppföras.
Som idrottsändamål nämns även föreningslokaler, utrustningslokaler, café, kiosk, kontor
och andra kommersiella servicefunktioner med anknytning till idrottsverksamheter. I
stadionområdet finns krav på fri takhöjd i idrottshall på 12 m. Det anges önskemål om en
idrottshall med två våningsplan, caféteria i övre plan med utsikt över skyttebanan.
Stadionområdet ska behålla en öppen karaktär med stora ytor som möjliggör
utomhusidrott. Totalt har området en yta på 140 000 kvm varav bebyggelse utgör cirka 13
500 kvm. I detaljplanen önskas max 20 % exploateringsgrad vilket motsvarar ytterligare
bebyggelse på 14 500 kvm i bruttoarea. (Torsby Kommun, 2005)
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KLIMAT
SOLSTUDIE

NEDERBÖRD

TEMPERATUR

VIND

Platsen är exponerad för
solens strålar från det att
solen stiger upp till att
solen går ner då det inte
finns någon intilliggande
bebyggelse som kan
skugga.

Det är inlandsklimat med
en medelnederbörd per år
på 60.7 mm mätt från
januari 1959- december
2013 (SMHI, 2013).
Uppskattad verklig
årsnederbörd är 800 mm,
där 25 % beräknas vara
snö. Störst nederbörd är
det under
sommarmånaderna
(Länsstyrelsen Värmland,
2014) På höjderna i norra
Värmland ligger snön
under 6 månader på
vintern (SMHI, 2009).
Eftersom marken lutar
mot vägen samlas vatten i
diket längst efter vägen.

Medeltemperaturen
vinterhalvår (oktobermars) från år 1959-2013
är -1,9°C och
medeltemperaturen
sommarhalvår (aprilseptember) är 11,4°C.
(SMHI, 2013)

Platsen är exponerad för
nordliga, östliga och
sydliga vindar. I väst står
Valberget som till viss
del skyddar området.
Värmland är ett inlands
landskap som inte är lika
utsatt för stormar som
kustlandskap. Uppmätt
medelvindhastighet i en
triangel över ytan mellan
Göteborg-MalungStockholm, dit
Värmland kan räknas, är
9-10 m/s åren 19502012. (Länsstyrelsen
Värmland, 2014)

29

PLATSEN
Plasten som väljs för byggnation av multihallen är en del av
stadionområdet, se markerat område figur 14. Anledningen till att detta
område väljs är för att platsen inte är bebyggd, marken är platt, den ligger
nära Torsby Sport & Skidtunnel, Sporthotellet samt parkeringen. Denna
plats är det första man ser när man åker till Valberget samt även om man
passerar området längs riksväg 45. Genom att ha en byggnad med tydlig
karaktär som är synlig från flera håll kan stärka Valbergets identitet och
värde.
Idag används denna plats som startpunkt till frisbeegolfen. Marken är
vildvuxen av buskar och björkar och är därför svåranvänd till andra
aktiviteter. En byggnation skulle leda till att frisbeegolfen förlorar
startpunkt och att växtliv förstörs. Trots detta anses platsen vara mer
värdefull med en byggnad på än att bevara det som det är idag.
Anledningen till detta är att det inte finns några djur- och växtarter i
detta område som behöver särskilt skydd (Torsby Kommun, 2005), samt
att frisbeegolfen kan flytta några hål. Byggnationen täcker ett behov som
finns i Torsby idag och därför anses byggnationen viktigare än att bevara
platsen.
För att byggnaden ska vara värd denna plats är det viktigt att den är rätt
planerad och tar tillvara på platsens kvalitéer och förutsättningar. Platsen
har vackra vyer att ta tillvara på i alla väderträck, men främst åt nordöst
till söder där området är kuperat, se figur 14 med tillhörande bilder. Åt
väster har platsen utsikt över hela friluftsområdet och alla dess
utomhusaktiviteter.

PLATSANALYS

Figur 14: Karta över Valberget med markeringar av vald byggplats och fotograferingsplatser.
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BILDER

Figur 15: Numrerade foton tagna på de markerade platserna i figur 14.
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MULTIKRITERIEANLAYS

I detta kapitel redovisas vilka material som väljs för studien och varför. Efter det analyseras
materialen i tre olika kategorier, ekologi, ekonomi och estetik i en multikriterieanalys.
Detta görs med hjälp av tre olika metoder, LCA, kostnadsanalys och enkätundersökning.
I detta kapitel redovisas genomförandet av hur detta går till.
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tolkar detta mer som att de tittar på råvaruutvinningens miljöpåverkan eller om produkten
har en negativ verkan på naturresurser, inte att de bedömer produkten beroende på om den
innehåller förnyelsebarar råvaror eller fossila råvaror.

STEG 1: DEFINIERA KRITERIER
Den linjäradditiva metoden kan användas om det kan bevisas att kriterierna är oberoende
av varandra eller om de skäligen antas vara oberoende av varandra.

LIVSLÄNGD
Produktens livslängd påverkar både ekonomin och ekologin då ommonteringar innebär
kostnader och naturresursåtgång. Då produkterna har olika lång livslängd har denna aspekt
tagits med. I Sundahus-bedömningskriterier ingår för vissa produktgrupper teknisk
livslängd. Eftersom att detta endast gäller vissa produktgrupper har författarna valt att ha
livslängd som ett eget kriterium.

SUNDAHUS
Sundahus- betyget har valts som kriterium då Sundahus har gjort en helhetsbedömning på
produktens emissioner under hela dess livscykel. Detta är ett kriterium för den ekologiska
aspekten. Andra kriterier som valts ut för den ekologiska aspekten är kriterier som
kompletterar Sundahus-bedömningen och får alltså inte vara inkluderade i deras
bedömning. Detta är för att undvika att ett kriterium blir poängsatt mer än en gång. Se
figur 16.

INKÖPSPRIS OCH MONTAGEKOSTNAD
Detta kriterium kommer inte ingå i MKA:n på samma sätt som övriga kriterier. Precis som
i föregående studier, (George & Isaksson, 2012) och (Andrén & Päbel, 2014), med liknande
beslutsfattningsmetod kommer kriterier som rör ekologi och estetik viktas och poängsättas.
Sedan kommer den totala poängen kombineras med montage- och inköpspris för att få ett
nyckeltal.
ESTETIK
Estetiken är det enda kriterium som rör den sociala hållbarheten i multikriterieanalysen.
Detta på grund av att det är svårt att bedöma om ytskiktsmaterial är socialt hållbara eller
inte. En enkätundersökning ger en uppfattning om materialen anses vara estetiskt
tilltalande eller inte.
Vissa kategorier kan röra både ekologi och ekonomi, till exempel underhåll och livslängd,
men grovt uppdelat bland hållbarhetsaspekterna är kategorierna följande:
Tabell 6: Kategorierna uppdelat i de tre hållbarhetsaspekterna.
<BFCF>

Figur 16: Kriterier som liknar de områden som ingår i Sundahus bedömning är markerade med gult.
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I produktalternativens Sundahus-bedömningar finns inga uppgifter om produktens utsläpp
av koldioxidekvivalenter och därför har denna valts som kriterium.
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UNDERHÅLL
Underhåll är vald som både en ekologisk faktor och en ekonomisk faktor. I detta kriterium
bedöms produkterna beroende på om de kräver underhåll eller inte. Underhåll innebär
ökade kostnader och ökad resursåtgång.

C[he r YV

STEG 2: VIKTA KRITERIER
Ovan nämnda kriterier får olika viktvärden i bedömningen då vissa rör aspekter som anses
av författarna vara viktigare än andra. Viktvärdet baseras på författarnas åsikter och
kunskap. Vikten multipliceras med den poäng som varje alternativ får beroende på vilket
kriterium som uppfylls, se tabell 15 under Steg 7. Viktvärdena är fördelade 1-4, samma
skala som används för poängsättningen, där viktpoäng 1 föredras minst och viktpoäng 4

RÅVAROR
Råvaror innebär att titta på om produkten innehåller förnyelsebara råvaror eller fossila
råvaror. Enligt Sundahus bedömningskriterier ingår belastning på naturresurser. Författarna
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VIKTVÄRDE 2

föredras mest. Generellt sett anser författarna att miljöpåverkan har högst prioritet och
underhåll har lägst prioritet.

RÅVAROR
Materialens råvaror viktas med poäng 2 då råvaruframställningen ligger utanför
systemgränserna i livscykelanalysen, men har en stor påverkan på koldioxidutsläppet. Till
exempel är träd en förnyelsebar råvara som absorberar koldioxid under tillväxtfasen, medan
takpappen innehåller bitumen som framställs av råolja. Det får inte högsta viktvärde då
mängden spelar stor roll, men tas inte hänsyn till i denna studie.

VIKTVÄRDE 4
SUNDAHUS
Sundahus bedömning har hög vikt då Sundahus har en helhetsbedömning med ett stort
spektra av bedömningskriterier, där utsläpp av PRIO-ämnen ingår.
GWP
I denna rapport undersöks materialens klimatpåverkan genom att ta hänsyn till deras
utsläpp av CO2-ekvivalenter vid tillverkningen. Eftersom detta har en stor miljöpåverkan
och är det enda som varje alternativ har ett konkret värde på i livscykelanalysen viktas
denna högt.

VIKTVÄRDE 1
UNDERHÅLL
Underhåll har till största del påverkan på pris, det går även åt mer material för att till
exempel att måla om en fasad. Då kostnaden är den aspekt som anses ha lägst prioritet i
detta projekt har underhåll en låg vikt.

VIKTVÄRDE 3

STEG 3: MATERIALALTERNATIV

ESTETIK
Estetiken värderas högt då det är det som besökare upplever och som påverkar byggnadens
och platsens uttryck. Materialet bedöms ha en stor påverkan på den färdiga byggnaden.
Estetiken får inte högsta viktningspoäng då miljöpåverkan värderades högre samt att
byggnadens utformning oavsett material också har en stor påverkan på byggnadens och
platsens uttryck samt besökarnas upplevelse.

Val av material till en byggnad kräver kunskap. En byggnads material skall anpassas till
platsens förutsättningar, vilket berör naturen, klimatet, befintlig bebyggelse samt
människan. (Kvint, 2016) Ett material kan påverka vår hälsa och ekosystemet, genom dess
resursförbrukning och miljöbelastning vid tillverkning, montering eller drift. (Block &
Bokalders, 2014) Ett sätt att ta reda på materialets påverkan på människan och miljön är
genom en LCA, vilket är den metod som ska användas i denna studie.

LIVSLÄNGD
Livslängden har fått hög vikt då alla alternativ inte har lika lång livslängd. Detta innebär att
under en längre tid, exempelvis 100 år, kommer vissa alternativ behöva monteras ned och
bytas en eller flera gånger, vilket medför ytterligare inköps- och montagekostnader samt
ytterligare utsläpp av PRIO-ämnen och CO2-ekvivalenter. Istället för att beräkna dessa
extra kostnader och utsläpp viktas livslängden högt.

Förutom materialets påverkan på människa och natur ska de material som väljs ut för att
analyseras i studien även bedömas ur ett estetiskt perspektiv. De material som väljs måste
passa till den befintliga bebyggelsen och naturen som omger platsen.
”Vad man väljer för material påverkar de arkitektoniska förutsättningarna” – Andreas Falk,
Arkitekt. (Kvint, 2016) Intrycket om huruvida exempelvis en vägg upplevs som hård eller
mjuk hänger ihop med ytans karaktär och material. En tegelstensvägg upplevs till exempel
tyngre än en vägg med slät betong, även fast betongväggen kan vara tyngre. (Rasmussen,
1962)
Fyra alternativ för takytskikt och fyra alternativ för fasadmaterial ska väljas ut. De material
som eftersöks ska passa till platsens förutsättningar och hållbarhetskonceptet. Först
betraktas de befintliga byggnaderna och deras fasader och takytskikt. De närmaste
byggnaderna på platsen (sporthotell, skidtunnel och omklädningsrum) har träpanel målat
med falu rödfärg och flygplatsen har träpanel som ser ut att vara behandlad med järnvitriol.
På sporthotell och skidtunnel är taket klätt i svart bitumenpapp och byggnaden med
omklädningsrum har röda tegelpannor. Flygplatsen har sedumtak.
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patenterad kiselbehandling av trä som skyddar träet mot rötangrepp. Det som skiljer Sioo:x
mot andra kiselbehandlingar är att de använder sig av mindre kiselmolekyler vilket
möjliggör att behandlingen kan tränga in snabbt i alla fibrer och hål. Kortfattat fungerar
behandlingen så att när det tränger in i träet startas en mekanisk verkan och bildar kristaller
som skyddar och stärker träet från insidan. Behandlingen skapar en barriär som
mikroorganismer har svårt att ta sig igenom. (Sioo:x [a], 2016). Sioo:x har ett träskydd som
är anpassat för panelvirke, och lämpar sig bra för gran. Skyddet kan hålla upp till 8-13 år
för vertikal fasadpanel innan den behöver behandlas på nytt. (Moelven, 2017)
Enligt ett säkerhetsdatablad för Sioo:x är behandlingen helt emissionsfri och bildar inga
hälsofarliga ämnen vid nedbrytningen. Det har inga skadliga effekter på mikroorganismer
eller vattenorganismer. Vid användning av Sioo:x lyder rådgivningen att använda sig av
skyddshandskar, skyddsglasögon och munskydd. (Bilaga 1: Sioo Säkerhetsdatablad) Vid
tillverkningen förekommer det hälsofarliga ämnen, men det finns inga i den färdiga
produkten. (Bilaga 2: Sioo SundaHus Miljödata)

Figur 17: Träpanel med Falurödfärg på Sporthotellet
Figur 18: Järnvitriolbehandlad träfasad på flygplatsen.

Materialen ska vara förenliga med hållbar utveckling, både/antingen ekologiskt och
ekonomiskt överkomligt, samt upplevas tillfredställande för människan. Eftersom att
materialen ska jämföras i en LCA och LCC får de gärna skilja sig i råvaruutvinning,
tillverkning och montering. Där av vägs alternativ som tillhör kategorierna metalliska,
organiska, mineraliska och plaster. Materialen har därför olika koppling till hållbarhet. Krav
för alla alternativ är att det ska finnas en fullständig Sundahus-bedömning av produkten,
som kommer användas i jämförelseanalysen.

Gran är den trädsort som är vanligast i de Svenska skogarna, och för ytterpaneler är det
vanligast att använda sig av just granvirke. (SkogsSverige, 2017) (TräGuiden, 2017) Trä
klassificeras som ett organiskt material då det bildas och utvecklas med hjälp av solens
energi och fotosyntesen. Användning av organiska material är hållbart så länge tillväxten är
större än förbrukningen. (Block & Bokalders, 2014) För att uppfylla konceptet söks sågverk
och återförsäljare som ligger i närheten av Torsby. Moelven Wood tillverkar
fasadbeklädnader i gran och erbjuder även olika behandlingar på träet, även sioo:x.
Anledningen till att Moelven väljs i detta projekt är för att Moelven är ett etablerat företag
som hämtar sina råvaror från skog nära sågverken. (Moelven Wood, 2017) XL Bygg i
Karlstad är den återförsäljare av panelvirke i gran som ligger närmast Torsby. De får sitt
panelvirke från ett sågverk i Karlskoga, vilket också ligger i Värmland.

FASAD
Fasaden på en byggnad skyddar inomhusklimatet mot bland annat värme, kyla, fukt och
vind. Eftersom fasaden är det yttersta skikten på en byggnad har det även en stor inverkan
på byggnadens karaktär och uttryck. Känslan en byggnad kan ge består av flera olika
dimensioner. Det är bland annat färg, form, material, struktur och textur. Det är viktigt att
materialen och formen tillsammans förmedlar byggnadens syfte och funktion.

MOELVEN GRANPANEL MED FALU RÖDFÄRG

När det kommer till val av fasadmaterial är det inte enbart estetiken som har betydelse utan
även övriga egenskaper så som dess funktion, montering samt eventuell drift- och
underhåll som krävs under dess livscykel. Det är även viktigt att hänsyn tas till materialens
ekologiska påverkan. (Berg, 2014)

Byggnaderna som står närmast den valda platsen har träfasader som är målade med falu
rödfärg. Slamfärgen innehåller pigment från Falu Gruva och i färgen finns 20 naturliga
mineraler som konserverar träet. Fördelen med slamfärgen är att den inte täpper till träets
porer, utan låter träet andas samt att det släpper in och ut väta, vilket minskar risk för
rötangrepp. (Falu Rödfärg [a], u.å.)

De material som väljs till denna studie är begränsat till fyra stycken fasadytskikt. De
material som väljs är baserat på platsens förutsättningar, omgivande bebyggelse och natur.
De material som studeras är en fasadskiva med natursten, målad gran i falu rödfärg, skiffer
och granpanel behandlat med Sioo:x.

Hur ofta färgen behöver målas om beror på hur utsatta fasaderna är och hur den står i
förhållande till väderstrecken. En söderfasad kan behöva underhållas efter 6 år och en
mindre utsatt vägg, nordlig fasad, efter 15 år. (Falu Rödfärg [b], u.å.) Nackdelen med
målning av Falu Rödfärg är att när det är dags för ommålning måste man sopa fasaden
först, vilket kräver extra arbetsinsats förutom målningen. Det är viktigt att man har skydd
för ögon, mun och hud då det dammar när man borstar fasaden. Falu rödfärg innehåller
bly som kan ge allergiska reaktioner i direktkontakt. Enligt SundaHus innehåller Falu
Rödfärg minst ett utfasningsämne, prioriterat riskminskningsämne och miljöfarliga ämnen

MOELVEN GRANPANEL MED SIOO:X
Anledningen till att Sioo behandlad granpanel väljs ut är för att den har ett naturnära
uttryck. Flygplatsen är behandlad med järnvitirol, vilket ger ett obehandlat utseende men
anses av författarna inte är så vackert då den blir mörkare med tiden och har lätt att se
ojämt ut. Istället valdes därför Sioo, som ger en ljusgrå ton istället för mörkgrå. Sioo:x är en
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både vid tillverkningen och i den färdiga produkten. Falu Rödfärg kan vid utsläpp i vatten
orsaka långtideffekter för vattenmiljön och innehåller ämnen som är skadliga för
vattenlevande organismer. (Bilaga 3: Falu Rödfärg SundaHus Miljödata)

är att Nordskiffer har fått Naturstensloggan vilket intygar att ingen eller mycket lite
värmeenergi gått åt vid tillverkningen och inga kemiska tillsatser använts. Samt att inga
emissioner avges och att stenen har en lång livslängd. (Nordskiffer [a], u.å.)

Träet kommer såsmåningom behöva bytas ut. Trä går inte att återanvända, dock går det
återvinna energi från förbränningen. När träet är målat med färg som innehåller bly måste
förbränningen ske i en godkänd anläggning för att det inte ska spridas ut till mark, luft och
vatten. (Kretsloppsrådet, 2007)

Nackdelen med skiffer från Nordskiffer är att det måste fraktas från södra Europa med båt.
Dock är det en väldigt liten andel av utsläppen som skifferleveranser står för då det inte
fraktas ensamt. En annan nackdel är att det klassas som ett icke förnyelsebart material.
Skiffer finns alltså i begränsad mängd i jordskorpan. Fördelen med skiffer är att den har en
hög beständighet och livsländ upp till 150 år. Skiffer går att återanvända samt
materialåtervinna efter bruksskedet (Bilaga 6: Nordskiffer Samaca Byggvarudeklaration 3).
Då skiffer består av 100 % natursten innehåller den inga miljöfarliga-, hälsofarliga- eller
hormonstörande ämnen (Bilaga 7: Nordskiffer Samaca SundaHus Miljödata).

FASADSKIVA – STENI NATURE
Anledningen till att en fasadskiva väljs ut är för att det är ett relativt billigt alternativ som
möjliggör flertalet önskade uttryck, både naturnära och konstgjorda ytor. Fasadskivor är
oftast enkla att montera och har hög beständighet samt låga underhållskostnader. Steni är
ett norskt företag som erbjuder fasadsystem i form av flertal varianter av fasadskivor, i både
färg, form och textur. Anledningen till att just Stenis fasadskiva studeras är för att de uttalar
sig om att deras fasadskivor har en lång livslängd och är miljövänliga. (STENI [a], u.å.)

TAKYTSKIKT
Taket ingår precis som väggarna i klimatskalet och ska skydda mot nederbörd, sol, vind och
hålla temperaturen inne i byggnaden. I multihallen kommer stora ytor kräva en hög
takhöjd, till exempel den fullstora bollhallen, vilket kan göra att byggnaden kommer
domineras av fasad snarare än tak då man ser den från marken. De alternativ som väljs ut
är sedumtak, skiffertak, plåttak och bitumenpapp.

Till denna studie väjs fasadskivan Nature då den har lägst CO2 belastning i jämförelse med
de övriga fasadskivorna samt att den har ett ytskikt av natursten vilket ger ett naturnära
uttryck. (STENI [b], u.å.) Fasadskivan Nature är gjord av glasfiberarmerad
polymerkomposit med ett ytskikt av krossad natursten. Den är tålig mot väta då den är
100 % diffusionstät och utges för att vara lätt att rengöra och nästintill underhållsfri samt
lätt att montera, vilket är en ekonomisk fördel. (STENI [c], u.å.) Nackdelen med Nature
fasadskiva är att den efter rivning varken går att återanvända, materialåtervinnas eller
energiåtervinnas. (Bilaga 4: Steni Nature Byggvarudeklaration 3) I en EPD utförd av
SINTEF framgår det att den största energianvändningen går åt vid råvaruframställningen,
samt att av energianvändningen består cirka hälften av fossila bränslen. (Steni, 2014) Enligt
SundaHus miljödata framkommer det att vid tillverkningen har minst ett miljöfarligt ämne
använts, minst ett hormonstörande ämne som finns med på Europeiska kommissionens
prioriteringslista. Detta innebär att det finns vetenskapliga bevis att ämnet har en
hormonstörande effekt för djur och/eller människa. Det förekommer även hälsofarliga
ämnen vid tillverkningsskedet.(Bilaga 5: STENI Nature SundaHus Miljödata)

PLÅTTAK - PLANNJA PLANPLÅT MED HARD COAT
Plåttaket väljs som alternativ då det har ett diskret utseende, precis som sporthotellet
bredvid. Det är även lättmonterat och håller effektivt bort väta, vilket är fördelaktigt på
stora låglutande tak. (Dinbyggare.se, 2015) Plåtbeklädnad på tak har en bra säkerhet mot
brand och en tålighet mot mekanisk påverkan. Färgbelagd plåt kan återvinnas. Idag
används skivtäckning med plåt på de byggnader där man vill framhäva ett visst utseende
och framhäva den traditionella taktäckningsmetoden. Skivtäckning innebär att man falsar
ihop plåt i skivformat med stånd- och tvärfalsar. Den plåt som används mest idag är
bandtäckning, som passar bra för lågt lutande tak. Det kan uppstå bullighet mellan falsarna
som det normalt är 600 mm mellan. (Lindab, 2011)
Plannja började förädla produkter i tunnplåt 1967. (Plannja [e], 2015) Deras produkter är
designade och framtagna för nordiskt klimat. Råvarorna i produktionen är järnmalm, kol
och upp till en tredjedel återvunnet stål. Plannja fokuserar på plåtens kretslopp och all plåt
kan återvinnas. (Plannja [f], 2015) Plannja Planplåt används till band- och skivtäckning.
Den är tålig i korrosiva miljöer och har låg materialvikt per kvadratmeter. En obehandlad
plåt är aluminiumfärgad men det finns ett urval av kulörer att välja på. (Plannja [a], 2015)

SKIFFERFASAD - SAMACA
Inga av byggnaderna på Valberget har skiffer på varken fasad eller tak men skiffer är ett
material som funnits på Värmländska hus i många år. För att ta med en del av Värmlands
historia väljs skiffer. Skiffer är en natursten som bryts i dagbrott. Det finns olika typer av
varianter på skiffer och kan variera i kvalitét och utseende. Den viktigaste funktionen att
undersöka är hur stenen absorberar vatten och hur den påverkas av frysningen så att
fasaden inte spricker. (Nordskiffer [a], u.å.)

Eftersom den befintliga byggnaden med sporthotell och skidtunnel har svart tak är det den
kulören PL 01 Svart som väljs till plåttaket. Planplåt kräver en taklutning på minst 1:10.
(Plannja [b], 2014) Ytbehandlingen gör att ytan ska bli slitstark och tålig. Hard Coat är ett
tvåskikts, highbuild polyester med en tillsats som ger en hård och reptålig yta och hör till en
av marknadens hårdaste beläggningssystem. (Plannja [c], 2015) Det finns även en annan

Nordskiffer är ett litet Svenskt företag som har flertalet skiffergruvor runt om Europa.
(Nordskiffer [b], u.å.) En anledning till att skiffer från Nordskiffer väljs som fasadalternativ
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ytbehandling som påstås vara mer miljövänlig och heter Green Coat, men då SundaHus har
en fullständig bedömning av Plannja planplåt med Hard Coat väljs den ut för analysen.

nackdel med pappen är att den tillverkas i Verona i Italien och kan alltså inte ses som
närproducerad. (Takcentrum [a], u.å.)

Plåten tillverkas i Järnforsen, men plåtmaterialet kommer från SSAB i Luleå. Största delen
av energiåtgången vid produktion kommer från vatten- och vindkraftverk. Cirka 20 % av
råvarorna är återvunnet skrot. I byggvarudeklarationen påstås att produktionen inte har
några utsläpp till vatten, luft eller mark. Det materialspill som kommer från produktion går
till stålåtervinning. (Plannja [d], 2011)

SEDUMTAK – VEG TECH MOSS-SEDUMMATTA
Sedumtak finns redan på den befintliga flygplatsen och har ett mycket naturnära utseende.
Sedumtak kan öka det ekonomiska värdet av en byggnad. Det har även ett estetiskt värde
och trivselfaktor. Att omges av grön miljö ökar välmåendet hos människan. (Danielsson,
2013) På Valberget, som redan har en grön miljö kanske målet inte är att införa grönska
utan att få byggnaden att smälta in och anpassas efter platsen. Sedum kan odlas på tak med
lutning från 0 till 45 grader. Sedumtak har en väldigt god förmåga att absorbera nederbörd.
Det har även en god isoleringsförmåga. (VegTech, 2012)

SKIFFERTAK – SAMACA
Skiffertak väljs som alternativ då det är ett naturmaterial och enligt värmländsk
byggtradition använts till takläggning på den tiden då det fanns ett skifferbrott i Värmland.
Takskiktet består av tunna skifferskivor som inte kräver stor energiåtgång vid framställning
och har jämförelsevist låga koldioxidutsläpp. Det krävs dock en del manuellt arbete vid
framställning. Då plattorna läggs med överlappning krävs hög materialåtgång. Taken har en
mycket lång livslängd. Viktigt är att välja en kvalitet på produkten som är frostsäker.
(Nordskiffer [c], u.å.)

Förutom fördelarna med att sedumtak har en förmåga att absorbera dagvatten och hjälpa
till med att isolera taket, tar det även tillvara på koldioxid i luften till de gröna växternas
fotosyntes. Det är svårt att uppskatta hur mycket koldioxidekvivalenter som sedumtaket
kommer absorbera under livslängden. Enligt en undersökning utförd av Veg Tech är
sedumtakets potentiella kolinlagring 45 g C/m2 per år. (Taylor, 2015) Sedumtak kräver ett
underliggande tätskikt av till exempel bitumenpapp.

Skiffer kräver inget underhåll och är naturligt resistent mot alger och mossa.
(Nordskiffer[d], u.å.) Samaca skifferplatta är CE-märkt, frostsäker och testad med EN
12326 och klassificerad som A1 kvalitet. (Norskiffer[e], u.å.)

Veg Tech har utvecklat gröna system sedan 30 år tillbaka. De har egna odlingar i Småland
där den största delen av produktionen äger rum. (Veg Tech [e], u.å.)De arbetar för att ta
hänsyn till miljön och minska miljöpåverkan och utsläpp av föroreningar. (Veg Tech [f],
u.å.) Veg Techs moss-sedummatta kan minska avrinningen från regnvatten med upp till 50
%. Takvegetationen består av 7 olika torktåliga och lättskötta sedum- och mossarter som är
odlade i Småland och anpassade för skandinaviskt klimat. Det har en låg bygghöjd och vikt,
cirka 50 kg/m2 i vattenmättat tillstånd. Det är även brandgodkänt enligt Broof(t2). (Veg
Tech [a], 2017) (Veg Tech [b], 2017)

Skiffer är 100 % återvinningsbart.(Bilaga 7: Nordskiffer Samaca SundaHus Miljödata)
Skiffer är ett mineraliskt material och alltså inte förnyelsebart.

PAPPTAK – MINERAL HELASTA P4
Takpapp har valts som alternativ då sporthotellet bredvid har papptäckning. Det är ett
materialskikt som krävs för tätning under till exempel sedumtak och kan därför tänkas ge
ett bättre resultat i en livscykelanalys då alternativet med sedum kräver större material och
energiåtgång.

Vid produktion går det åt el till bevattning av plantorna och olja för att sterilisera jorden.
Matta och syntetmaterial kan demonteras och återanvändas. (Veg Tech [c], 2010)

Alla tätskikt är tillverkade av bitumen, gummi eller plast. I Mineral Helasta är det bitumen
som gör tätskikten tätt. Bitumenbaserade tätskikt är det tätskikt som förekommer mest. En
stor nackdel är den negativa miljöeffekten som bitumen av råolja innebär. (Takcentrum [c],
u.å.)
Den har en bra kvalitet och är förhållandevis billig (Takcentrum [d], u.å.). Mineral Helasta
har en väldigt hög flexibilitet vilket gör att den inte förstörs vid temperaturförändringar.
(Takcentrum [e], u.å.)
Mineral Helasta P4 är en högmodifierat SBS-membran för såväl taktäckning som
membranisolering. Den har en stomme av polyester och glasfiber, som är impregnerad med
SBS-modifierad asfalt. Ovansidan är belagd med skiffer. Mineral Helasta P4 påverkas inte
av vatten och fukt och uppvisar mycket hög motståndskraft mot mekaniskt slitage. En
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INDIREKT PÅVERKAN
Vid miljöpåverkansbedömningen i tillverkningen tas inte indirekt påverkan av maskiner,
belysning eller dylikt med i denna LCA. Det tas heller inte hänsyn till någon form av
emballage eller förpackningar då alla material antas fraktas i någon form av förpackning
och kan därför försummas. Vid transporten av materialen tas ingen hänsyn till lastbilens
slitage på vägar eller dylikt.

STEG 4: LIVSCYKELANALYS
MÅL & OMFATTNING
I denna studie utförs en LCA för att jämföra fyra olika materialalternativ till en
multianläggnings tak och fasad. Bedömningen ska ske i miljöpåverkanskategorin;
växthusgaser i enheten koldioxidekvivalenter. I detta fall undersöks materialens utsläpp av
växthusgaser vid tillverkningen samt vid transporten av varan från tillverkningsorten till
Torsby. Studien behandlar endast en förenklad LCA, vilket innebär att analysen baseras på
redan tillgängliga data. I detta fall används data om materialen som finns tillgängliga i
SundaHus miljödatablad eller datablad från materialens tillverkare. Resultatet av materialens
eventuella utsläpp av växthusgaser kommer vägas i en multikriterieanalys i kategorin
”Klimatpåverkan” som utförs senare i studien. Materialen kommer i multikriterieanalysen
poängsättas i flertalet kategorier som berör ekonomiska, ekologiska och estetiska aspekter.
Utfallet visar vilket materialalternativ som lämpar sig bäst som ytskikt till
multianläggningen.

TRANSPORTER
Transporten räknas från tillverkningsort till byggarbetsplatsen i Torsby. I de flesta fall säljs
materialen från en återförsäljare, men eftersom det kan bli orättvist och även svårt att
avgöra var ifrån material köps in görs ett antagande att alla material levereras direkt från
tillverkningsorten. För transporter inom Sveriges gränser, om inte tillverkare eller
leverantör anger annat, antas allt material transporteras med lastbilar somt förbrukar lika
mycket bränsle per mil. Vägsträckan från tillverkningsort eller leverantör till Torsby hämtas
från GoogleMaps. Enligt Trafikanalys drivs 97,5 % av Sveriges tunga lastbilar av diesel.
(Trafikanalys, 2015) Därför antas alla byggmaterial fraktas till Torsby med dieseldrivna
lastbilar. Utsläpp av transporter utanför Sveriges gränser beräknas på hemsidan Ecotransit.

FUNKTIONELL ENHET
I denna studie ska flera produkter jämföras och för att kunna göra det krävs en gemensam
nämnare, så kallad en funktionell enhet. I detta fall är funktionen på produkterna att täcka
en yta, tak och fasad, och därför väljs den funktionella enheten till 1 m2.

INVENTERINGSANALYS
Eftersom att systemgränserna har satts så att livscyklar hos material och ämnen som ingår i
produkten inte ska studeras krävs ingen uppställning av materialsammansättning och ett
fulländat processträd. Däremot redovisas materialsammansättningen för en övergripande
bedömning av om produkten innehåller till exempel fossila ämnen görs i
multikriterieanalysen.

SYSTEMGRÄNSER
Eftersom detta arbete är begränsat i tid är det viktigt att sätta tydliga systemgränser och
avgränsningar. Denna LCA bedömer endast materialens utsläpp av växthusgaser från
tillverkningen produkten samt transporten från tillverkningsorten till Torsby. Anledningen
till detta är på grund av avsaknad av information om materialens övriga faser och att
tidsbudgeten inte håller för att studera livscyklar av produktens ingående material. Hänsyn
tas till materialen övriga aktiviteter så som råvaruutvinning, användning, underhåll och
återvinning i multikriterieanalysen. Till detta bestäms antaganden och avgränsningar
gällande indirekt påverkan av materialen, transport och geografiska gränser.
GEOGRAFISKT
I denna studie undersöks i huvudsak material som kommer från svenska tillverkare. I de
fall då material har råvaruframställning utanför Sveriges gränser tas hänsyn till
miljöpåverkan som sker i den orten och transporten till leverantören i Sverige.

Figur 19: Processträd.

SUNDAHUS MILJÖDATABLAD
I detta arbete används SundaHus för att ställa upp materialens sammansättning samt även
för att undersöka om materialen har några miljö- och hälsofarliga ämnen vid tillverkningen.
Databasen används även för att komma åt materialens dokumentationer, som SundaHus
baserar sin bedömning på, för att undersöka eventuella koldioxidutsläpp vid tillverkningen.
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INVENTERING FASADER
Tabell 7: Inventering träfasad med Sioo:x.

Tabell 8: Inventering träfasad med Falu Rödfärg.
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Tabell 9: Inventering fasadskiva.

Tabell 10: Inventering skifferfasad.
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INVENTERING TAKYTSKIKT
Tabell 11: Inventering plåttak

Tabell 12: Inventering papptak
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Tabell 13: Inventering skiffertak.

Tabell 14: Inventering sedumtak.

JB ==<IK8B

LbbY[XfWd Xds

J<;LDK8B

WhWdS fud

LbbY[XfWd Xds

GdaVg]f S

JS SUS

GdaVg]f S

OWdaX ad Daee%eWVg

CWhWdS fud

EadVe][XXWd 89

CWhWdS fud

MWY KWU

W s aU dshSdad

)((

ESfgdefW

W s aU dshSdad

Daee%eWVg

WhWdS fud

SffS aU Eab SVdS[ - )

SffS2

Ga jS [V .1
Ldebdg Y Xud dshSdad

F 9SdUa JbS [W

Fdf Xud f[ hWd] [ Y

F 9SdUa JbS [W

C[he r YV

-(%)(( sd

Jg VS ge%TWfjY

8

Ga jbdabj W

+0

KS] adV - /
MWYWfSf[a ee][]f ) ,

Eab SVdS[ - )2

L VWd SY

Jg VS ge EadVe][XXWd

Ga jbdabj W v , )
Ga jefjdW v/- 1

().
Ldebdg Y Xud dshSdad
Fdf Xud f[ hWd] [ Y

C g YTj OWdaX adefa

C[he r YV

-( sd

Jg VS ge%TWfjY

Daee%eWVg 2 8 Eab SVdS[ 2 8

L VWd SY

Jg VS ge MWY KWU

().

Jg VS ge MWY KWU

().

MWYKWU

42

W Kje] S V

()

MULTIKRITERIEANALYS

STEG 5: KOSTNADSANALYS

beräknade för hela bygganden. Ett ungefärligt pris per kvadratmeter har angetts av en
värmländsk entreprenörfirma.

PROBLEMFORMULERING & MÅL

STEG 6: ENKÄTUNDERSÖKNING

Det som ska undersökas är hur mycket de olika materialen kostar att köpa in och montera.
Kostnaderna jämförs för att undersöka vilka alternativ som är bäst val ur ett ekonomiskt
perspektiv.

Hållbarhet är en definitionsfråga då ett material kan tyckas vara hållbart på olika sätt.
Människor upplever saker olika och kan därför ha olika åsikter om vad som är vackert.
Men för att få en aning om vad andra människor tycker och tänker utförs en
enkätundersökning där fyra frågor ställs. Frågorna ställs tillsammans med bilder på de fyra
olika fasadmaterial och takmaterial som författarna valt ut att analysera i denna studie.
Träpanel med kiselbehandling (Sioo:x) döps till obehandlad träfasad, på grund av att den
har ett obehandlat utseende.

OMFATTNING
I denna kostnadsanalys behandlas grundinvesteringen för materialen. Grundinvesteringen
omfattar samtliga investeringskostnader. Det vill säga inköpspriset för en kvadratmeter
fasad eller takytskikt samt kostnaden för montage per kvadratmeter fasad eller takytskikt.
Eftersom att valen av fasad och takytskikt inte påverkar driftkostnader kommer dessa inte
ingå i beräkningarna. Det gör även att inget av valen leder till intäkter eller besparingar
gällande utgifter för energi eller underhåll. Restvärde, kostnader eller intäkter när den valda
livstiden nått sitt slut ingår inte. Fraktkostnader bortses också från, då de antas vara lika för
samtliga alternativ.

Det här är omgivande byggnader (se omgivande bebyggelse på sidan 25). Vilket
fasadmaterial passar bäst till den omgivande bebyggelsen?
Vilket fasadmaterial anser du är vackrast oavsett sammanhang?
Vilket fasadmaterial förknippar du med hållbarhet?
Vilket takytskikt är vackrast oavsett sammanhang?

Underhållskostnader och omkostnader beräknas inte i denna kostnadsanalys på grund av
att de valda materialen har olika långa livslängder. Om livslängden hade satts till exempelvis
50 år för samtliga material behöver vissa material bytas ut efter ca 40 år och andra kräver
underhåll vart tionde år. Därför tas hänsyn till eventuella underhållskostnader om
omkostander samt livslängd i den slutgiltiga bedömningen i multikriterieanalysen i form av
viktning och poängsättning. De eventuella underhållsarbeten som krävs under ytskiktets
livstid grundas på råd från leverantörer för respektive material.

Dessa frågor ställs till arkitektstudenter vid Umeå universitet årskurs tre, studenter som
läser femte året på Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet, ingenjörer och
arkitekter med erfarenhet samt personer från Torsby som inte är involverade inom
byggsektorn.
Enkäten redovisas i Bilaga 12.

INHÄMTING AV DATA

STEG 7: POÄNGSÄTTNING

Inköpspriset hämtas från programvaran MAP, leverantörer eller återförsäljare. Priset räknas
i kronor per kvadratmeter ytskikt. För att beräkna monteringskostnader används
programvaran MAP, i vilken montagekostnader kan beräknas för samtliga material baserat
på ett resursregister. För studien har författarna fått tillgång till programvaran MAPs
databas genom en anonym entreprenör. Dessa priser är därför entreprenadanpassade och
momsfria och kräver ett moms-pålägg för en rättvis bedömning. För byggvaror och
entreprenadverksamhet är moms-pålägget 25 %. (Skatteverket, u.å.)

Poängsättningen av materialen sker beroende på hur väl materialen uppfyller valda kriterier
för varje kategori. Gränserna för om kriterier är uppfyllda eller inte bestäms beroende på
kategori. Till exempel har Sundahus ett betygsystem som används för poängsättningen och
för andra kategorier som till exempel koldioxidutsläpp sätts gränser inom det värdeintervall
som resultatet av livscykelanalysen gav.

För alla produkter förutom Plannja planplåt och Moelven gran med Falu Rödfärg och
sioo:x fås prisuppgifter på inköpspris från tillverkare. De båda hänvisar till återförsäljare
och därför har inköpspris på dessa produkter hämtats från närliggande återförsäljare.
Kostnaden för målning av en kvadratmeter med Falu rödfärg kan skilja sig mycket
beroende på entreprenör eftersom att entreprenörerna tävlar om uppdraget med anbud
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. Tabell 15: Poängsättningsgränser för varje kriterie.

SUNDAHUSBEDÖMNING
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KOSTNADSANALYS

RESULTAT

De totala kostnaderna ligger mellan 300-680 för alla material utom sedumtaket som har en
kostnad på 1200,5 kronor.

LIVSCYKELANALYS

Tabell 17: Resultat kostnadsanalys.

Resultatet av den förenklade livscykelanalysen visar att i de faser som ingick i analysen har
skiffer och träpanelerna störst utsläpp av CO2-ekvivalenter under tillverkningen och
fasadskivan har minst. Under transporten har skiffer ett mycket högre CO2-utsläpp än
övriga material, då det fraktas en längre sträcka från Spanien. Minst utsläpp under transport
har den Sioo-behandlade träpanelen.
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ENKÄTUNDERSÖKNING
En sammanställning av resultaten visar att den obehandlade träfasaden är populärast då
den fick mest röster på fråga ett, två och tre och på fråga fyra vann takskiffer. För
fullständigt resultat se bilaga 12.
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MULTIKRITERIEANALYS
Sedumtaket fick högst viktad totalpoäng och lägst poäng fick träfasad med Falu rödfärg.
Papptaket fick högst nyckeltal bland takytskikten och bland fasaderna var den Sioobehandlade träfasaden vinnaren.
Tabell 18. Poängsättning och viktning MKA.
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UTFORMNING

I detta kapitel redovisas hur multianläggningen utformas. Först fastställs de problem som
ska lösas med designen på byggnaden i metoden problem seeking. Sedan sammanställs de
behov och funktioner som efterfrågas i en behovsanalys. Därefter illustreras ett flödesschema
med tillhörande lokalprogram som hjälp för att ta fram planlösningarna. Förslag på
planprogram redovisas med bilder, ritningar och text som förklarar de val som gjorts.
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DE VALDA MATERIALEN

PROBLEM SEEKING

Materialen som fick högst poäng i multikriterieanalysen var papptak och träpanel
behandlad med Sioo:x. Det är ett organiskt och ett oorganiskt material. Mellan dessa
byggnadsbeklädnader sker en konflikt både i uttryck och i materialursprung. Träfasaden är
organisk och den har ett obehandlat utseende så att träets struktur och organiska uttryck
träder fram. Den upplevs naturvänlig och naturnära. Takpappen har en svart yta av
bitumen med fossila oljor och ses som ett mindre miljövänligt alternativ men vars styrka är
dess funktion. Takpapp tillåter lågt lutande tak och bygger minimalt på höjden. Båda
materialen har däremot en diskret avskalad design och är funktionella. De passar in i den
omgivande bebyggelsen och miljön.

I denna studie används den matris som föreslås av Peña i Problem Seeking. Den innehåller
de fyra aspekterna funktion, form, ekonomi och tid, som analyseras i sex steg: mål, fakta,
behov, koncept, problem, metod. Matrisen används dels för att identifiera problem med en
övergripande och omfattande metod samt minimera risken för att någon aspekt glöms
bort. Genom att analysera de fyra aspekterna i dessa sex steg kan man hitta sammanhang
mellan de olika aspekterna. Varje ruta i matrisen har fyllts med anteckningar om
förutsättningarna för multihallen baserat på den information och inspiration som har
samlats in under bovsanalys och platsanalys. Matrisen redovisas på nästa sida.

Figur 20: Sioo-behandlad granpanel
Figur 21: Takpapp

Syftet är att gestalta byggnaden utefter dessa materials utseende, begränsningar och
funktioner på ett sätt så det passar platsen och dess omgivning.
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Tabell 21: Problem Seeking Matris.
MÅL

FAKTA

BEHOV

Multihallen ska vara välkomnande
för alla människor i alla åldrar. Här
ska idrottsföreningar kunna
anordna tävlingar, kulturlivet ska
kunna hålla föreställningar. Hallen
ska erbjuda aktiviteter för de som
inte är medlemmar i föreningar
och vara inbjudande för turister.

Idag erbjuder Valberget längdskidåkning
utomhus och i skidtunnel, skidskyttebana,
slalombacke, gym samt andra
motionsaktiviteter. Skidtunneln lockar
turister. Svenska Rallyt hålls på valberget. I
Torsby finns två stora idrottshallar som
saknar fullstor plan och höjd i tak för
tävlingar samt tillgänglighetsanpassning.

Möjligheten att kunna anordna
tävlingar, hålla event och erbjuda
torsbybor och turister ett större
utbud av aktiviteter. Uppfylla
Konceptet är Hållbarhet. Hallen får inte bara
idrottsföreningarnas och kulturlivets
en sportidentitet, den ska bidra till kulturlivet
behov. Hallen ska planeras socialt,
och sammanföra kultur och idrott.
ekonomisk och ekologiskt hållbart,
samt miljösmart. Yta för idrott,
omklädningsrum, förråd café,
läktare.

Originell byggnad som passar
Torsbys identitet och harmoniserar
med Valberget och dess friluftsliv.
Miljövänliga material och
beständiga material prioriteras.
Byggnadens utseende får gärna
spegla grön hållbarhet. Tydliga
entréer och en öppenhet mellan
inomhus och utomhus.

Runt området finns fornlämningar. Marken
är relativt platt och har en del björkträd
och slyskog. Det är en öppen plats på en
höjd nära flygplatsen. Dock ligger
bebyggelseytan lågt i förhållande till
omgivande mark. Tillåten maxhöjd på
byggnaden är 15 meter. Bredvid finns
befintlig byggnad med sporthotell och
skidtunnel. Ytan för de funktioner som ska
finnas i byggnaden är anpassade efter
lagar, regler och riktlinjer.

FUNKTION

FORM

EKONOMI

Byggnaden måste harmonisera
med platsen och vara tillräckligt
attraktiv för att besökare ska ta sig
dit, då platsen ligger utanför
centrum.

KONCEPT

Valberget är relativt obebyggt och det finns
en frihet i utformningsmöjligheterna.
Nedanför platsen går väg E45 och
byggnaden skulle kunna vara synlig från
vägen. Hallen ska stärka Torsbys identitet och
locka besökare. Utsidan ska spegla
hållbarhet. Byggnaden ska ta hänsyn till
väderstreck. Det ska vara lätt att orientera sig
i byggnaden.

De valda materialen ska ha låga
underhållskostnader och på så sätt
Budget är ej definierad
minska den totala
livscykelkostnaden

En byggnad som genom att vara
Låga livscykelkostnader. Hallen bör
energismart, miljövänlig och beständig kräver
hjälpa kultur- och idrottslivet i
mindre underhåll och mindre driftkostnader.
Torsby att utvecklas och attrahera
Hallen ska erbjuda många aktiviteter så som
nya besökare.
idrotter, teater, konserter och mässor.

Hallen ska utformas för nutidens
och framtidens behov och
aktiviteter, med framtida tillväxt i
åtanke.

Dagens behov är i förhållande till
dagens situation. Hallen ska hjälpa
Torsby och dess föreningar att
utvecklas vilket kan i sin tur skapa
ytterligare behov i framtiden.

TID
Det finns ett behov av lokaler för kultur och
idrott i Torsby. Dagens gällande detaljplan
tillåter bebyggelse.
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Hallen ska förstärka Valbergets identitet som
sport centrum och tillåta framtida
idrottstävlingar, mässor, konserter,
föreställningar. Den ska ge barn och
ungdomar bättre förutsättningar att
utvecklas inom deras fritidsintressen. Hallen
ska kunna nyttjas dagtid och kvällstid.

PROBLEM

Hur ska byggnaden utformas
efter det behov som finns
samt sammanföra och
utveckla kultur- och
idrottslivet i Torsby?

Hur gestaltar man en
byggnad som speglar
hållbarhet men samtidigt
upplevas öppen,
inbjudande och estetisk
tilltalande?

Hur utformar man en
byggnad för att på ett så
effektivt sätt som möjligt få in
så många aktiviteter som
möjligt?

Hur påverkar framtidens
behov utformningen?

UTFORMNING

TORSBY KOMMUN

BEHOVSANALYS

Utöver idrottsföreningarnas behov hölls möten med kommunchef, kulturchef, fritidschef
och skolintendent för att identifiera ytterligare behov. Följande punkter är önskemål från
kommunens representanter:

Denna behovsanalys är baserad på intervjuer med de största idrottsföreningarna i Torsby
samt Torsbys kommunchef, kulturchef, fritidschef och skolintendent. Nedan sammanställs
resultaten från intervjuerna för att sedan använda detta i utformningen av planprogrammet.

INTERVJUER
I en förundersökning intervjuades de idrottsföreningar som har mest halltid idag,
se bilaga 11 för utförlig redovisning av frågorna. En sammanställning av intervjuerna visar
att deras krav och behov inte uppfylls av de befintliga hallarna som finns i Torsby idag.
Nedan redovisas vad som efterfrågades av föreningarna.
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STORLEK
IDROTTER
Ytorna för innebandy, futsal, rytmisk gymnastik och squash är hämtade från Måttboken för
respektive sport. Ytor för de idrotter som planeras för multianläggningen redovisas nedan.
Riktlinjer för klätterväggen gällande säkerhetsytor och höjder är hämtade från
måttuppgifter
för
klätterväggar.
(Måttbok
Klätterväggar,
2016)
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ÖVRIGA FUNKTIONER TILL IDROTTER

TEATER

Förutom idrotternas utövningsytor efterfrågades även tillhörande förråd för att förvara
redskap samt även förråd för att förvara föreningarnas egna redskap och dylikt. Ytorna är
hämtade från Måttbokens allmänna del. (Måttbok Allmän del, 2013)

Kulturchefen efterfrågade en modernare teater som har en större scen än de befintliga så
Torsby kan ha större föreställningar. Den befintliga teaterscenen idag är i Frykenskolans
aula och har måtten:

Tabell 22: Ytredovisning för förråd.
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Proscenium 10x2,9 meter
Scenöppning bredd 9,2 meter
Scenöppning höjd 3,55 meter
Scen 10x4,8 meter
Sittplatser för 360 personer + balkong med extra sittplatser

I biosalongen Stjärnan finns möjlighet att bygga upp en scen med 6 stycken moduler som
är 1x1,2 meter. Både Frykenskolans aula och Stjärnans biosalong har för små scener. Det
som efterfrågas är en Blå scen enligt Riksteaterns måttskala.
Tabell 23: Ytredovisning för blå scen.
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ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH YTOR

FÖRSLAG

Förutom ny idrottshall och teater sammanställdes även önskemål om andra funktioner i
behovsanalysen. Några av dessa har inte definierade ytor. Förutom de önskade
funktionerna krävs även allmänna funktioner för byggnaden, så som städcentral, toaletter,
läktare och dylikt. För detta används riktlinjer från Måttboken Allmän del (Måttbok Allmän
del, 2013), Arkitektens Handbok 2013 (Bodin, Hidemark, Stintzing, & Nyström, 2016) och
Bygg ikapp (Svensson, 2015).

KONCEPT
För att skapa en stimulerande miljö ska multianläggningen sticka ut från den andra
bebyggelsen på platsen formmässigt och smälta ihop med den omgivande naturen, den
kuperade marken, grönskan och skogen. För att byggnaden ska harmonisera med platsen
och Torsby Skidtunnel & Sporthotell smalnar byggnaden av mot entrén. På så sätt upplevs
byggnaden inte så stor. För att uppfylla strukturell och materiell entydighet har fönster
placerats i ett upprepande mönster.

FLÖDESSCHEMA
Ett huvudsyfte vid planeringen av sammansättningen av lokalerna är att logistiken ska vara
enkel att förstå och flödet i byggnaden ska vara tydlig. För att förtydliga detta skapas ett
flödesschema.

Eftersom Valberget ligger strax utanför Torsby centrum är det ingen plats som man
naturligt passerar. Det är snarare ett mål man rör sig mot. Därför är det viktigt att
multianläggningen skapar aktiviteter som är anpassade efter till ett stort omfång av
människor så de har en anledning till att ta sig dit. Byggnaden är placerad så att man från
gångstråk och parkering enkelt guidas in till inomhusaktiviteterna eller genom byggnaden.
Därför har gångstråk förlängts genom byggnaden med en interiör känsla av att man
fortfarande går utomhus. Gångstråk förlängs även upp över byggnaden, där det ska finnas
aktivitetsytor och sittplatser.

PLAN 1

Hallen ska spegla Torsbys identitet, som i detta projekt tolkas av författarna som naturnära,
småskalig och sportig. Multihallen ska harmonisera med friluftslivet på Valberget och
kännas öppen för alla. Gränserna mellan inomhus och utomhus suddas ut och interiört och
exteriört ska kantas av en känsla av skog och natur.
Huvudingången är tydlig och runt byggnaden finns lockande aktiviteter för alla som även
återspeglar innehållet i byggnaden. Byggnadens identitet ska vara tydlig att förstå, man ska
enkelt förstå vad den erbjuder. Därför har byggnaden stora glaspartier för att man ska
kunna se alla aktiviteter både inifrån och utifrån. Lokaler som har stora glaspartier är
placerade så att utsikten i nordöstlig riktning tas tillvara på. Stora fönster i sydlig riktning
undviks då det skapar en hög solvärmelast vilket kan leda till ett varmt inomhusklimat för
en sportanläggning. Multihallen skapar möten mellan kultur och idrott genom
gemensamma knutpunkter och samnyttjande av byggnaden.

Figur 22: Flödesschema plan 1

PLAN 2

Figur 23: Flödesschema plan 2
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PLAN 1

PLAN 2

Med hjälp av flödesschemat och platsens barriärer skapades plan ett. Entrén är utdragen
mot parkeringen och smalnar av för att byggnaden ska upplevas mindre och för att skapa
en tydlig ingång. För att ytterligare förtydliga entrén har den formats som en tratt, vilket
skapar en illusion av ett naturligt flöde in i byggnaden. Utifrån kan man se den höga
klätterväggen som har en glasad fasad mot utsikten. Innanför entrén möts man av en luftig
och öppen lobby. Här har man uppsikt över flera aktiviteter och leds antingen vidare
genom byggnaden i det planerade stråket eller upp till plan två. Plan ett är den våning som
fungerar som bas för de sporter som utövas av föreningar som blandas med allmänna
funktioner och aktiviteter så som loungen för informella möten, läshörna, kök,
sällskapsrum, konstutställning och uthyrningsbara lokaler. De allmänna funktionerna och
aktiviteterna är samlade längs stråket för att skapa ett flöde mellan byggnadens två entréer.
Omklädningsrummen är placerade centralt i förhållande till alla aktiviteter. För att skapa en
koppling mellan plan ett och plan två finns tre trappor och två hissar i olika delar av
byggnaden. Långa mörka otrygga korridorer undviks genom att placera stora fönster i slutet
av korridorerna, samt placera sittplatser eller allmänna ytor längs med korridorerna.
Bjälklaget över stråket har öppningar upp mot plan två i mjuka former. Ovanför
öppningarna kommer dagsljuset in från takfönster.

Plan två är till största del åskådarnas plan. Här kopplas alla aktiviteter ihop till en
gemensam knutpunkt där det finns café och sittplatser. Från knutpunkten har man uppsikt
över de flesta aktiviteterna, man har utsikt och en koppling till plan ett. Här uppstår möten,
både spontana och planerade. Man kan ta en fika i caféet med vännerna eller vid pausen i
handbollsmatchen eller teaterföreställningen. Vid caféet finns en garderob som är öppen
för alla att hänga av sig sina kläder, och som kan vara bemannad vid större tillställningar.
Till rytmisk gymnastik finns en balkong för åskådare under träningar. Till den stora
spelplanen finns en läktare som rymmer upp till 500 personer. Genom att ha balkong och
läktare skapar man kontakt och flöde mellan plan ett och plan två. Vid byggnadens södra
entré kan man ta sig ut på en loftgång upp till takplan. Dansen placeras på plan två
tillsammans med squashen för att de är mer allmänna aktiviteter. Dansen, där även andra
aktiviteter kan utövas så som exempelvis Friskis & Svettis och yoga, har stora fönster för
att ta in utsikten men även för att folk utifrån ska kunna se in.

Figur 25: Plan 2 med knutpunkt till entréer och aktiviteter.

Figur 24: Plan 1 med flödesriktningar.
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UTFORMNING AV FASAD OCH TAK
Utformningen av multianläggningen är inspirerad av de material som fick högst betyg i
multikriterieanalysen.
FASAD
Den kiselbehandlade träfasaden och den omgivande miljön inbjuder till en naturinspirerad
fasad med organiska former. Tankarna förs till den barrskog som finns på Valberget och
målet är att låta fasaden efterlikna den för att förstärka platsens identitet och uttryck.
Planen är relativt styrande med alla fasta ytor men med hjälp av de flexibla funktionerna
har mer organiska former möjliggjorts. Formerna på fasaden är hämtade från omgivningen
och formas efter omgivande bebyggelse och vägar. För att ge byggnaden ett skogslikt
uttryck i strukturen är fasaden en stående lockpanel med fönster placerade i ett organiserat
kaos för att efterlikna trädstammar i skogen. Framför fönstren fästs ribbor för att ge
skuggor invändigt för att efterlikna skuggningen av träd i en skogsdunge.

Figur 27: Fönstersättning

Figur 26: Trädstammar
Figur 28: Danssalen
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TAK
Taket tillåts vara platt tack vare bitumenpappen. Det kan då vara gömt och fasaden får ta
mer plats genom att sticka upp över takkrönet. För att ge taket mer liv är det inte enbart ett
yttre klimatskal utan får även en funktion som utsiktsplats då den får en takterrass. På taket
har man uppsikt över hela Valberget. På takterrassen kan man sitta och njuta under soliga
dagar i söderläge eller vara åskådare till Valbergets alla utomhusaktiviteter som erbjuds.
Takterrassen är inklädd i sioobehandlat trä för bättre komfort, då bitumenpapp inte är lika
behagligt att gå på och kan bli väldigt varm under soliga dagar.

På vintern har Torsby snö. För att undvika att träet förstörs på grund av fukten placeras
skiffer längst ner som sockel. Skiffer kom på andraplats i multikriterieanalysen och har även
det ett naturnära uttryck vilket inte förstör konceptet. Färgen på skiffer är hämtat från
omgivningen för att passa in.

DETALJER
Detaljritningar är avgränsat från detta arbete då konstruktionslösningar och detaljer inte
ingått i multikriterieanalysen och utformningen är av konceptuellt slag. Däremot bör
övergripande detaljlösningar med påverkan på utformningen kommenteras.
Panelen är 170x22 mm slät granpanel som används både som bottenbräda och lockbräda,
även kallad timmermanspanel. Panelen levereras färdigbehandlad med kiselbehandlingen
Sioo. Fasaden luftas genom det vertikala hålrummet mellan bottenbrädorna, vilket
eventuell kan utökas med en extra vertikal luftningsläkt på insidan av spikläkten. Fönster är
inskjutna i väggen med gömd smyg. Taket är låglutande och isolerat (varmt tak) med ett
uppstickande takkrön och invändig takavvattning.

RITNINGAR
På följande sidor redovisas ritningar av situationsplan, plan 1, plan 2, takplan, fasader och
sektioner samt fyra konceptuella bilder. Utrymningsvägar är endast uppskattade i
planritningarna. Beräkningar som underlag för placering av utrymningsvägar ingår inte i
detta arbete. Installationsarbeten och konstruktionslösningar är också avgränsade från
utformningen och planritningarna. Sektionsritningar visar inte konstruktionshöjd på tak
och bjälklag.

Figur 29: Berg på vägen till multianläggningen som inspirerat färgvalet på skiffersockeln.

Figur 30: Skiffer

56

UTFORMNING

57

58

59

60

61

UTFORMNING

Figur 32: Fasad mot söder, Entré 2.

Figur 31: Fasad mot nordöst
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Figur 33: Fasad mot söder och sydväst. Innergård/park och takterrass.

Figur 34: Fasad mot norr. Huvudentré.
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ANALYS

I analyskapitlet analyseras resultaten. Först analyseras resultat från de ingående analyserna
i multikriterieanalysen och sedan multikriterieanalysens resultat. Här analyseras eventuella
felkällor och om resultaten var rättvisa.
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lastningsplatser än vad EcoTransIT räknat med. Men eftersom det baseras på GIS-systemet
som kontrollerar rutten anser vi att EcoTransIT i detta fall vara en trovärdig källa.

MKA

ÄR RESULTATET RÄTTVIST?
Som resultaten visar har plåttaket och papptaket lägst utsläpp av koldioxidekvivalenter
under tillverkningen. Detta anser vi vara missvisande då papptaket har en tätande täckning
av bitumen med råolja och har en gasoldriven montering, vilket innebär att den med störst
sannorlikhet har ett större utsläpp av kolidoxidekvivalenter i andra livscykelfaser än de som
analyseras i denna studie. Plåten till plåttaket kommer från SSAB i Luleå och antas också ha
ett större utsläpp av koldioxidekvivalenter i andra faser än den som studeras i denna analys.
Jämför dessa två material med träpanelen som gav ett högre utsläpp av
koldioxidekvivalenter under tillverkning i resultatet, men vars tidigare faser innan sågningoch hyvlingsprocessen, som ingår i analysen, endast innebär skogsavverkning. Detsamma
gäller för skiffer. I sedumtaket, fasadskivan, papptaket och plåttaket ingår fler
materialkomponenter än i de andra produkterna. I en fullständig livscykelanalys skulle dessa
ingående material ställts upp i ett processträd och analyserats. Detta skulle kunna ge ett
annat resultat än vad denna analys gav.

LIVSCYKELANALYS
Data för alla valda material fanns inte att tillgå från SundaHus Miljödata. Data som
saknades i SundaHus hämtades därför från dokument tillgängliga på tillverkarens hemsida.
Nackdelen med detta är att dokumenten möjligtvis inte är helt transparenta och
tredjepartsgranskade, vilket därför kan vara missvisande och möjligtvis gynnande för den
produkten.
I analysen har inte hänsyn tagits till övriga faser i livscykeln vilket kan ge ett missvisande
resultat om man ser till helheten. Det kan vara så att vissa material har större
klimatpåverkan i andra faser, exempelvis vid råvaruutvinningen.
TILLVERKNING
Vissa material saknade fakta om hur mycket koldioxidekvivalenter som släpptes ut vid
tillverkningen alternativt vilken energi de använde vid tillverkningen och därför gjordes
antaganden att de använde sig av nordisk eller europeisk elmix som lämpar sig bäst för
tillverkningsorten. Detta ger därför inget korrekt värde på hur mycket
koldioxidekvivalenter som släpps ut vid tillverkningen.

KOSTNADSANALYS
De prisuppgifter som är hämtade från MAP är entreprenörpriser och alltså momsfria,
därför läggs moms på dessa priser för att få ett rättvist resultat. Sedumtaket har den högsta
kostnaden och kräver även underhåll vilket kommer ge framtida kostnader som inte visas i
resultatet av denna kostnadsberäkning. Andra ytskikt som kräver underhåll är träfasaderna
som ska tvättas, målas eller behandlas. Dessa framtida kostnader beaktas i
multikriterieanalysen under kriteriet Underhåll.

TRANSPORT
För att kunna göra beräkningen av utsläpp i transporten gjordes ett generellt antagande att
alla material levereras i en likadan lastbil. Detta antagande är till största sannolikhet inte
sant, utan leveranserna kan ske i större eller mindre lastbilar, med andra bränslen än diesel,
vara av olika modeller och åldrar. Alla dessa indikatorer kan påverka lastbilens utsläpp av
koldioxidekvivalenter.

Under sedumtaket krävs även ett tätskikt för att undvika fuktskador. Föreslaget av Veg
Tech är leverantören Takcentrum som levererar Mineral Helasta P4, papptaket som ingår i
analysen. Därför ingår det totala priset för papptaket i det totala priset för sedumtaket. Det
lägsta priset har, kanske inte helt oväntat, takpappen. Det bör tilläggas att material som till
exempel papptak och plåttak kommer behöva bytas ut inom cirka 40 år, beroende på
graden utvändigt slitage. Övriga material har en livslängd på 50 år. Denna aspekt tas hänsyn
till i multikriterieanalysen under kriteriet Livslängd.

Utsläppen för materialen är beräknade med den funktionella enheten för att kunna göra en
jämförelse mellan materialen. Detta kan vara missvisande då materialen har olika volym och
densiteter. Ett material kanske har låg vikt och stor volym, och kräver därför fler leveranser
än ett material som har hög vikt men låg volym.
EcoTransIT är ett verktyg som identifierar olika transportmedels klimatpåverkan i form av
koldioxidutsläpp, energianvändning och avgaser. Kalkyleringen anger energianvändningen
och koldioxidutsläppen i direkt relation till produkten. Verktyget är utvecklat av ett flertal
transportföretag för att undersöka hur mycket utsläpp som sker vid godstransporter.
Beräkningen utgår från lastens volymvikt och GIS-systemet kontrollerar varornas rutt. Har
man korrekt lastningsplats för varan ger den ett utslag som återspeglar verkligheten.
(EcoTransIT, 2016) I denna LCA har EcoTransIT använts för två material där
tillverkningsorten var given. Det kan vara så att varorna transporteras till andra
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För att få ett rättvist resultat bör man ha tagit hänsyn till samtliga material som skiljer sig åt
för hela takkonstruktionen. Materialen har olika funktioner och kräver olika underliggande
konstruktioner. Delar som skarvar, takavslut och infästningar har inte ingått i analysen och
skulle kunna ge ett annorlunda utslag. Sedumtaket har en isolerande egenskap vilket gör att
den kanske inte behöver lika mycket isolering i takkonstruktionen. (Veg Tech, u.å.) Det
hade varit intressant att se hur utslaget blivit ifall man tagit hänsyn till hela
takkonstruktionen.

bedömningen sådana faktorer som inte ingick i Sundahus-bedömningen men vi ansåg ha
stor påverkan på miljön. Tidsbegränsningen gjorde att inte fler kriterier inkluderades.
Multikriterieanalysen som utfördes i detta arbete var tidskrävande då det tog lång tid att ta
fram de fakta som krävdes för LCA och kostnadsanalysen. Den tiden kan vara svår att
motivera en beställare/byggherre att finansiera i ett verkligt byggprojekt. I detta fall kan
man diskutera hur hög reliabilitet resultatet fått då de data som använts i
multikriterieanalysen, trots den krävda tiden, inte är speciellt omfattande.

ENKÄTUNDERSÖKNING

Missvisande resultat i livscykelanalysen hade en stor påverkan i multikriterieanalysen.
Eftersom endast två faser i produkternas livscykel ingick i livscykelanalysen angav resultatet
inte det fullständiga utsläppet under produktens hela livscykel och resultaten var kanske
inte rättvisa. Detta gav i multikriterieanalysen ett stort utslag på kriteriet GWP som var
viktad med högsta viktpoäng. Om studien skulle göras om skulle detta vara något som kan
göras annorlunda för att ge ett mer rättvist resultat.

Att göra en estetisk bedömning av ett material då det är plockat ur sitt sammanhang ger en
väldigt snäv värdering. Ett materials estetiska uttryck kan variera enormt beroende på
omgivningen. I enkätundersökningen bedöms materialen även avskilt från en form, vilket
också påverkar hur det upplevs. Eftersom att målet var att få en kvantitativ och objektiv
bedömning av ytskiktens estetiska värde tjänade enkätundersökningen sitt syfte.

De vinnande materialen var papptak, Mineral Helasta P4, och Moelvens granpanel med
kiselbehandlingen Sioo:x. Dessa material hade lägst kostnad, vilket kan innebära att
kostnaden hade för hög påverkan på resultatet.

Av 108 tillfrågade svarade 71 personer på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 65,7%,
vilket är lågt men acceptabelt att dra en slutsats av. Enkätundersökningen hade fått mer
tyngd med fler respondenter. Det finns en svårighet med att nå ut till många med en enkät
då intresset inte är stort att ta sig tid att svara på något som man inte har någon anknytning
till. Därför skickades enkäten endast ut till en utvald grupp av personer, vilket limiterade
antalet. Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan vara att man svarar anonymt och att
det då är enkelt att ignorera enkäten. När enkäten länkas i en facebook-grupp är det ännu
större risk för att den ignoreras.

Om man tittar på resultatet från analysen utan att ha kostnaden som en faktor, alltså den
totala viktade poängen, hade Veg Techs sedumtak och Moelvens granpanel med Sioo:x
varit vinnarna. Sedumtaket hade det högsta priset och drogs på grund av det ned till sista
plats bland de kostnadsvägda resultaten. Detta visar nackdelen med att använda den formel
som användes i multikriterieanalysen. Kostnadsfaktorn blir inte viktad och har därför
samma påverkan på resultatet oavsett om det anses vara en mer viktig eller mindre viktig
faktor i beslutsfattandet.

De svarande var mycket överens om vilka material som var vackrast. Störst spridning hade
fråga ett, där materialet skulle passa in i den befintliga bebyggelsen. Där kom skifferfasaden
och träfasad med Falu rödfärg på delad andra plats med vardera 28,2 % av rösterna. I fråga
två fick obehandlad träfasad mer än hälften av rösterna och anses alltså vara det vackraste
materialet oavsett sitt sammanhang. Överraskande var att många upplevde att Falu rödfärg
och fasadskivan var hållbara. Detta kan ha att göra med olika tolkningar av ordet
”hållbarhet”. En tolkning kan vara att det innebär att materialet ska kunna uthärda mycket
slit och hålla under en längre tid. Falu rödfärg har även målats på stugor i Sverige sedan
1700-talet (Falu rödfärg [c], u.å.), och kan av den anledningen uppfattas av många som
hållbar. Trots att fasadskivan och rödfärgen fick många röster vann ändå den obehandlade
träfasaden. Bland takytskikten fick skiffertaket mer än hälften av rösterna och sedumtaket
fick ungefär en fjärdedel. De ytskikt som fick många röster men inte flest höll vi i åtanke
under utformningen. För fullständigt resultat se Bilaga 12.

MULTIKRITERIEANALYS
För att valet av material inte skulle påverka valet av kriterier och göra analysen mer
objektiv, valdes kriterier först. De kriterier som valdes ut var förutom Sundahus-
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ANALYS

UTFORMNING

Tabell 24: Beaktade aspekter.

Metoden problem seeking har hjälpt oss tidigt i utformningen att forma vårt koncept och
vår vision. På så sätt kunde vi utforma byggnaden efter de behov som fanns och designa
efter funktion. Utformningen har varit iterativ och problem seeking har därför varit ett stöd
dit vi kunde vända oss när vi fastnat.
Materialvalen har varit en grundläggande faktor till formningen av byggnadens koncept.
Efter att ha analyserat materialens förutsättningar och begränsningar kunde vi påbörja
utformningen. Vid utformningen av planen var det främst flödesschemat och de fasta
ytorna som var styrande. Planen hade förmodligen sett ungefär likadan ut om andra
material hade vunnit i multikriterieanalysen.
Vid utformningen av byggnadens klimatskal, tak och fasad, blev vi inspirerade av fasadens
ursprung, skogen, och takpappens diskreta uttryck och funktion. Hade materialen blivit
annorlunda hade förmodligen byggnadens skal sett annorlunda ut. Exempelvis om falu
rödfärg hade vunnit hade inspiration hämtats från annat håll, möjligtvis ett mer klassiskt
uttryck för att harmonisera med byggnaderna i omgivningen. Eller om takytskiktet hade
varit sedum hade taket fått en mer framträdande form som exempelvis kullar för att flörta
med berget och flygplatsen.
För att kunna mäta social hållbarhet valde vi att använda oss av de kategorier som nämns i
boken Byggekologi, se tabell 24. (Block & Bokalders, 2014) Vi analyserade dessa för att
undersöka vilka som var möjliga att uppfylla med en multianläggning och de funktioner vi
hade. I slutändan tycker vi att vi har beaktat de fetmarkerade aspekterna vilket ger ett brett
spektrum och där alla kategoirer finns med. Den sociala hållbarheten går förmodligen inte
att mäta förrän en byggnad står klar och brukarna kan använda den. Det är inte förrän i
efterhand man ser om projektet var lyckat och bidrar till en social hållbarhet. Men genom
att arbeta för att skapa social hållbarhet redan tidigt i utformningen och formulerat i
konceptet kan man lyckas.
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DISKUSSION/SLUTSATS

DISKUSSION/SLUTSATS

I diskussion/slutsats diskuteras om frågeställningen besvarades och vilka slutsatser man
kan dra av resultaten. Här föreslås förbättringar på analyserna och förslag på vidare studier
ges.
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DISKUSSION

Är MKA en användbar metod för att välja hållbara ytskiktsmaterial till en byggnads
klimatskal?

Syftet med detta arbete var att undersöka om en multikriterieanalys är en användbar metod
för att välja hållbara material till en byggnad, för att sedan undersöka hur utfallet av
multikriterieanalysen påverkar byggnadens design. Undersökningen utfördes på en
platsanpassad multianläggning för i huvudsak sport- och kulturaktiviteter i Torsby. Syftet
var att byggnaden skulle uppfylla de tre aspekterna social-, ekologisk- och ekonomisk
hållbarhet. Undersökningen är därför specifik för detta projekt.

MKA är en metod framtagen för att vikta och värdera olika alternativ. Har man rätt
kunskap för att kunna vikta rättvist och använder väl utvalda kriterier hade metoden kunna
appliceras i verkliga projekt. En svårighet som upptäcktes med att välja material genom en
multikriterieanalys är att bestämma vikt för de olika kriterierna. Under analysen får man en
uppfattning av vilket material som lämpar sig bäst för byggnaden och hur stora de olika
materialens miljöpåverkan är. Eftersom att multikriterieanalysen är relativt strikt kan den ge
ett resultat som inte stämmer överens med de åsikter man bildat om materialen. Resultaten
kan ifrågasättas och därför borde analysen användas för att indikera vilka material som är
mest hållbara, inte styra, för att sedan dra en egen slutsats med avgränsade faktorer i åtanke.

Frågeställningen som formulerades:
Hur ska multianläggningen utformas för social hållbarhet?

Då resultat från LCA ingick som kriterium i denna multikriterieanalys blev det tydligt att
avgränsningarna i LCA hade stor påverkan på resultatet och gav därför missvisande
resultat. En generell lösning skulle vara att göra en fullständig LCA, där man beaktar
materialens miljöpåverkan i fler miljöpåverkanskategorier och under samtliga faser, från
råvaruutvinning till avfall. Detta är dock är ett tidskrävande arbete. För att förkorta
processen hade man kunnat analysera material som har tillgänglig EPD eller annat
miljödatablad där en livscykelanalys finns färdig att använda. Dock blir urvalet av material
begränsat. Om metoden används i andra projekt bör även kostnaden vägas in på annat vis,
då det i denna undersökning gav alldeles för stor påverkan på resultatet, vilket kanske inte
är önskvärt i ett projekt där kostnaden är av mindre betydelse.

Fråga ett är specifik för detta arbete och resultatet är därför inte applicerbar i andra arbeten.
Metoden som använts kan dock användas för samma syfte. För att besvara frågan har vi
gjort val som ska vara gynnande för den sociala hållbarheten i utformningen. Det är dock
svårt att svara på frågan eftersom det finns flera lösningar på den. Några av de val vi gjorde
för social hållbarhet var att beakta det verkliga behovet som finns i Torsby genom att
intervjua personer som var brukare och engagerade inom kultur- och idrottsverksamheter.
Vi utgick från de teorier vi samlat under litteraturstudien om hur social hållbarhet uppnås.
Exempel på sådant vi tagit från teorierna var att samla och blanda funktioner, vilket gör att
ett större omfång av människor kan använda byggnaden och på så sätt skapa platser för
människor att mötas både spontant och planerat. Byggnaden är tillgänglighetsplanerad för
att alla ska kunna använda den och ingen ska känna sig diskriminerad. Eftersom byggnaden
i denna undersökning är stor till ytan, har vi beaktat platsens förutsättningar och estetikens
sociala påverkan. För att undvika en tråkig och understimulerad miljö har vi varierat
formen i volym och struktur. Det är dock svårt att svara på om byggnaden är socialt hållbar
i verkligheten eftersom det inte är förrän efter byggnaden brukas som det går att mäta.

Att välja ut kriterier för multikriterieanalysen var den svåraste delen då det finns många
miljöfaktorer ett byggmaterial rör vid. Vi valde kriterier vi ansåg vara viktiga för detta
projekt, detta kan därför variera beroende på måldefinition och projekt. Exempelvis om
materialen ska ha en specifik funktion, som högt U-värde, borde det viktas. Det kan finnas
kriterier som skulle gett ett mer omfattande resultat. Valet av kriterier begränsas av våra
kunskaper inom valt område.

Eftersom att materialen som fick högst poäng i denna studie påverkade byggnadens
koncept och utseende, påverkas även den sociala hållbarheten. I multikriterieanalysen fanns
bara ett kriterium för social hållbarhet, Estetik, på grund av att det är ett väldigt svårt
kriterium att mäta. Den sociala aspekten värderas ofta väldigt högt i byggprojekt för en
hållbar och god arkitektur och bör därför vägas in i resultatet för en slutlig bedömning.
Förslagsvis skulle multikriterieanalysen kunna användas för de ekologiska och ekonomiska
aspekterna och låta den sociala aspekten vägas in i efterhand med hjälp av arkitektens
åsikter och erfarenheter.
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Hur påverkar val av hållbara ytskiktsmaterial utformningen av multianläggningen?
Materialen som fick högst poäng i denna studie påverkade byggnadens utformning då
konceptet formades efteråt. Materialen blev därför en styrande faktor för byggnadens
uttryck. Materialens egenskaper och funktioner lät forma byggnaden. Den Sioo behandlade
träfasadens organiska och obehandlade uttryck inspirerade oss till att låta fasaden
harmonisera och efterlikna skogen runtomkring. Papptakets funktion tillåter ett lågt lutande
tak. Vi valde därför att gömma taket med fasaduppstick och på så sätt låta fasaden vara
framträdande.

Slutsatsen om MKA är en metod som kan användas till syfte för att välja sunda materialval
är att det är möjligt. Så länge man har rätt kunskap om hållbart byggande och materialen.
Materialvalen hade en stor påverkan på utformningen av multianläggningen, som var
specifik för detta fall. Multianläggningen uppfyllde hållbarhetsmålen inom de avgränsningar
som gjorts i denna studie. Efter analysen upptäcktes svagheter i metoden som ledde till
resultat som inte ansågs rättvisa. Med föreslagna förbättringar på metoden kan den anses
användbar i riktiga projekt.

Vid ett riktigt byggprojekt kan man ha en aning redan från början vilket material som ska
användas eller att utformningen sker först och sedan väljs ett material som passar efteråt.
Metoden skulle kunna användas även i detta skede, genom att välja ut några
materialalternativ som liknar varandra men kommer från olika tillverkare, och undersöka
dem i en multikriterieanalys. Då blir inte materialen styrande i utformningen. Nackdelen är
dock att valet av materialalternativ är helt styrt utifrån den estetiska aspekten. Denna MKA
utfördes för att ta fram vilket material som är mest hållbart utifrån tre aspekter; socialt,
ekologiskt och ekonomiskt. Vi har upptäckt både för- och nackdelar med metoden i
utformningen.
TIDIGARE FORSKNING
Denna analys skiljer sig i poängsättning från tidigare studier (George & Isaksson, 2012) och
(Andrén & Päbel, 2014). I den tidigare studien ansågs formeln för invägning av kostnad
vara en bra åtgärd och resultatet för nyckeltalen stämde generellt bra överens med resultatet
av den viktade totalpoängen. Sådant var inte fallet i denna studie och kan bero på
poängsättning och viktning. I utvärderingen av den tidigare studien (George & Isaksson,
2012) föreslogs att estetikkriteriet kunde utvecklats, vilket vi har gjort i denna studie. Vi
anser dock fortfarande att den sociala aspekten kräver mer utveckling för en fullbordad
multikriterieanalys.
VIDARE STUDIER
Förslag på vidare studier inom området är att undersöka om de förbättringar som föreslås
skulle fungera i en annan fallstudie. De förbättringar som föreslås är att:

• Vikta kostnaden som övriga kriterier
• Utelämna kriterier som rör social hållbarhet
• Gör en fullständig LCA
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BILAGA 1: SIOO SÄKERHETSDATABLAD
1 (4)

Säkerhetsdatablad
1.1

1.2
1.3

2016-01-12

Namnet på ämnet och företaget
SiOO Träskydd Original, SiOO Träskydd Panel, SiOO Träskydd Altan, SiOO
Träskydd Marin.
Används som som träskydd på virke såväl utomhus som inomhus.
SiOO Wood Protecction AB
von Utfallsgatan 20
S-41505 Göteborg
Telefon: 031-424262,
Kontakt person: Herje Boström
Hemsida: www.sioo.se
e-post:
info@sioo.se

1.4

Nödtelefonnummer: SOS alarm 112

2.

Farliga egenskaper

Har inte farliga egenskaper.

3.

Sammansättning

Denna produkt är en blandning och det är ett silikat baserat träskyddsmedel. Halterna
presenteras i nedanstående tabell.

Kemisk förening
Kaliumsilikater, SiO2

4.

Halt vikt %
10-18%

Kod
R36, R38

Åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt
Skölj med mycket vatten, tag av kläder och duscha, tvätta med tvål vatten. Om irritation
kvarstår kontakta läkare.
Ögonkontakt
Skölj snabbt med vatten. Ta bort eventuella kontaktlinser och om irritation kvarstår kontakta
läkare.
Förtäring
Skölj munnen med vatten. Drick mycket vatten. Om fortsatta besvär kontakta läkare.

5.

Brandbeskämpning

Produkten kan inte brinna.
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5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra
Inga kända
5.3 Råd till brandsläckningspersonal
Inga kända

6.

Åtgärder vid utsläpp

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder samt skyddsglasögon.(se avsnitt 8)
6.2. Försiktighetsåtgärder beträffande miljön
Förhindra att stora mängder av produkten når avlopp, omgivande mark eller vatten då pH
värdet är högt.
6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill
Valla in spillet. Sug upp med inert absorberingsmedel t ex sågspån eller universalbindare.

7.

Hantering och lagring

7.1 Hantering
Undvik direktkontakt med ögon och hud
7.2 Lagring
Förvaras i slutna behållare som är märkta. Undvik kärl av aluminium.

8.

Begränsningar av exponering

8.1 Kontrollparametrar
Kontrollparametrar saknas för de aktuella komponenterna.
8.2 Begränsningar av exponeringen på arbetsplatser
Andningsskydd
Inandas inte aerosoler. Vid sprutning i stängt utrymme eller om ventilationen är otillräcklig
används lämpligt ansiktsskydd.
Skyddshandskar
Använd skyddshandskar vid hantering.
Skyddsglasögon
Då risk för stänk finns används tättsittande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Skyddskläder
Använd skyddskläder efter behov.
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Åtgärd om produkt på händerna
Tvätta händer med tvål.

9.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Allmän information
Klar något gulaktig lättflytande vätska.
9.2 Egenskaperna
Tabellen nedan redovisas egenskaperna Om vattnet torkas bort i emulsionen kommer de
organiska ämnena att vara kvar och får då helt andra egenskaper. VOC i tabellen anger hur
mycket kommer ut i luften vid normal hantering, applicering, torkning samt reaktion med
träytan.
Ph-värde
Kokpunkt:
Flampunkt:
VOC
Lukt
Ångtryck:
Relativ densitet:
Löslig i vatten:
Övriga uppgifter:

10

10,2-10,7
100° C
Kan inte antändas
0 gram/lit
Ingent
Samma som för vatten
1,08-1,16 g/cm3
Ja
Viskositeten är låg

Stabilitet och reaktivitet

10.1 Förhållanden som bör undvikas
Vid höga temperaturer avgår vatten och halterna kan bli förhöjda vilket leder till sämre
funktion. Vid låga temperaturer sker frysning vilket bör undvikas.
10.2 Material som skall undvikas
Behållare av aluminium bör undvikas. Etsar lite på glas. Undvik kontakt med syror
10.3 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga

11.

Toxikologisk information

Akut toxicitet
Icke giftig.
Irritation
Ögonkontakt: kan irritera ögonen vid kontamination. Hudkontakt: kan irritera huden vid
kontakt.

12.

Ekologisk information

Inga farliga eller hälsovådliga ämnen bildas vid nedbrytning. Är emissionsfri.
Har ingen skadlig effekt på mikroorganismer efter utblandning och torkning.
Sammanfattande allmän bedömning. Bioackumuleras ej. Produkten är inte skadlig för
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vattenlevande organismer. Den orsakar inte heller några skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön

13.

Avfallshantering

Överskott produkter och restavfall
Avfallet är ofarligt. Kan hällas ut under iakttagande av det höga pH värdet och att gelning
kan ske vilket kan sätta igen rör. Spola därför med mycket vatten.
Förorenade förpackningar
Rengör förpackningarna och lämnas till återvinning för hård plast. Om förpackningarna
innehåller rester av blandningen se ovan.

14.

Transportinformation

Klassificeras ej som farligt gods enligt transportregler.
Annan information
Kan irritera på hud och ögon. Undvik temperaturer över 40° C och under 1°C.

15

Gällande bestämmelser

Produkten behöver ej märkas. Fullständig ordalydelse av de R-fraser som nämns i avsnitten 2
och 3
R36
Irriterar ögonen
R38
Irriterar huden.

16

Annan Information

Uppgifterna är baserade på rådande kunskaper och experiment. SiOO träskydd innehåller inte
ämnen som finns med i Reachdirektivets listor över biocidämnen. Produkten har en
fysikaliskt/mekanisktverkan och innehåller naturenliga ämnen. Produkten med dess
användning faller därför inte under Reachdirektivet. Detta säkerhets data blad ersätter det
gamla med datering 2015-11-19 och internmärkningen: SiOO-TS8.

BILAGA 2: SIOO SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 3: FALU RÖDFÄRG SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 4: STENI NATURE BYGGVARUDEKLARATION 3
PLATS FÖR
LEVERANTÖRENS LOGOTYP

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Produktidentifikation
Varunamn
steni nature og Imago
Ny deklaration
Ändrad deklaration

Dokument-ID
Varugrupp

Artikel-nr/ID-begrepp

Vid ändrad deklaration
Är varan förändrad?
Ändringen avser
Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom

Upprättad/ändrad den

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn steni as

Organisationsnr/DUNS-nr

Adress

Kontaktperson Tor Unneberg

Steinsholt
3277

Telefon +47 33155651

Webbplats: www.steni.com

E-post

Har företaget miljöledningssystem?
Företaget är certifierat enligt

tor@steni.no

Ja
ISO 9000

ISO 14000

Nej

Annat

Om ”annat”, specificera: EPD

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation
Om land ej kan anges, ange orsak

Land för sluttillverkning Norge
Användningsområde

Fasade og interiør

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Ej relevant
Klassificering
Märkning

Kriterier saknas

Ja

Nej

Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA?
Är varan miljömärkt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Övriga upplysningar: SINTEF Byggforsk Miljødeklarasjon EPD nr. 096 basert på ISO14025 og ISO21930

4 Innehåll
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående material/
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Polyester

15-24

100-42-5

Aluminiumhydroksyd

15-35

21654-5-2

Glassfiber

3-6

65997-17-3

Kalkstein, kjerne materiell

25-60

16389-88-1

Toppstein (ulike mineraler)

25-50

Klassificering

Kommentar

Ikke pliktig

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser enhet av varan

Redovisad vara

Varans varugrupp

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag

Andel %

Ej relevant
Kommentar

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar
Emissionsslag
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar
Restprodukt

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

Avfallskod

Ja

Mängd

Nej

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Kommentar

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera: Plant og
tørt
Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar
Ref. EPD

år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 50-60 år
Övriga upplysningar:

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ange avfallskod för den levererade varan
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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11 Innemiljö
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
2
3
Mängd [µg/m h] alt [mg/m h]
Typ av emission
4 veckor

Varan avger inga emissioner
Mätmetod

Kommentar

26 veckor
ikke relevant

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde

Ej relevant
Enhet

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde

Ej relevant
Enhet

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Mätmetod
Ej relevant

Enhet

Ja

Mätmetod:

Mätmetod

Övriga upplysningar:

Hänvisningar
Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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BILAGA 5: STENI NATURE SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 6: NORDSKIFFER SAMACA BYGGVARUDEKLARATION 3
PLATS FÖR
LEVERANTÖRENS LOGOTYP

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Dokument-ID

Produktidentifikation
Varunamn
Takskiffer SAMACA

Artikel-nr/ID-begrepp
Varugrupp
Classic;Standard; 49; 55; 33/39; 44 Natursten

Ny deklaration
Ändrad deklaration

Vid ändrad deklaration
Är varan förändrad?
Ändringen avser Tillägg Produktionsskedet
Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom

Upprättad/ändrad den 20151015

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn Nordskiffer AB
Adress

Organisationsnr/DUNS-nr 556443-1103

Verkstadgatan 2
263 39 Höganäs

Kontaktperson Björn Jansson
Telefon 042-331398

Webbplats:

E-post

Har företaget miljöledningssystem?
Företaget är certifierat enligt

info@nordskiffer.com

Ja
ISO 9000

ISO 14000

Nej

Annat

Om ”annat”, specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation
Land för sluttillverkning Spanien
Användningsområde

Om land ej kan anges, ange orsak

Tak och Fasadtäckning

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Ej relevant

Ja

Kriterier saknas

Ja

Nej

Ej relevant

Klassificering
Märkning

Är varan registrerad i BASTA?
Är varan miljömärkt?

Ja

Nej

Nej

Om ”ja”, specificera: Europa standard
EN 12326

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Natursten

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående material/
Komponenter

Ingående ämnen

Natursten

Natursten 100%

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Klassificering

Kommentar

1

Övriga upplysningar:
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser enhet av varan

Redovisad vara

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Skiffer

100%

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag

Mängd och enhet

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag

Mängd och enhet

Varans varugrupp

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

El vid sågning
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag

Andel %

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar
Emissionsslag

Ej relevant
Kommentar

Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar
Restprodukt

Avfallskod

Skifferkross

17 05 04

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

Ja

Mängd

Nej

Ej relevant
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Kommentar

100%

Återfylls i dagbrott

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Anväder EU Pall när det går

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar

Om ”ja”, specificera:
tak och fasad
endast plattor som
kan plockas ner
Om ”ja”, specificera:

år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 50-100 år
Övriga upplysningar:

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
går att sätta upp
och plocka ner på
tak och fasad

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
går att sätta upp
och plocka ner på
tak och fasad

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ange avfallskod för den levererade varan 17 05 04
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Ange avfallskod för den inbyggda varan
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]
Typ av emission
4 veckor

Ej relevant
Enhet

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde

Kommentar

Enhet

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Mätmetod
Ej relevant

Enhet

Ja

Mätmetod:
Ej relevant

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde

Mätmetod

26 veckor

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde

Varan avger inga emissioner

Mätmetod

Övriga upplysningar:

Hänvisningar
Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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BILAGA 7: NORDSKIFFER SAMACA SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 8: MOELVEN YTTERPANEL BAS SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 9: LCA FALU RÖDFÄRG

PM-Miljöbedömning och jämförelse av Falu Rödfärg med
andra likvärdiga färgsystem
I detta PM har miljöbelastningen (ELU, klimatbelastning, försurning, övergödning och
ozonbildning) för ett färgsystem med impregneringsolja, grund- och täckfärg jämförts
med målning med Falu Rödfärg i ett LCA perspektiv.
I studien har miljöpåverkan vid framställning av färgens ingredienser och
färgtillverkningens process studerats, d.v.s. från utvinning av nödvändiga råvaror fram
till att färgen är färdig att använda.
Den svenska värderingsmetoden EPS (Environmental Priority Strategies) beskriver
miljöpåverkan av olika aktiviteter t ex förbrukning av råvara med ett tal som kallas
ELU (Environmental Load Unit). Detta tal skall visa samhällets betalningsvilja för att
undvika eller återställa en miljöpåverkan. Det är i dagsläget betydligt vanligare att
använda de andra miljöbelastningsfaktorerna som anges ovan för att beskriva
miljöbelastning i LCA studier.
Jämförelsen har gjorts på en yta på 1 m2 och 100 m2 målad med de två olika
färgsystemen och avser den första strykningen som görs på omålat trä.
En behandling med ett färgsystem i tre skikt håller upp till 15 år. Falu Rödfärg håller i
cirka 10 år innan ommålning bör ske. Delar av fasaden kan dock hålla klara sig bra i 15
år.
För de alternativa systemen har data från byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad
använts för att deklarera innehållet av de olika produkterna. Miljöpåverkan från
tillsatser i halter under 1% har inte beaktats. Miljöpåverkan för de andra ämnena och
materialen i färgerna har hämtats från Ecoinvent1, en databas med bl.a.
miljöpåverkanstal för olika material, ämnen och processer.
Det skall betonas att tillgängliga data i Ecoinvent ofta beskriver genomsnittlig
belastning från materialtillverkning och andra tillverkningsprocesser som mer eller
mindre motsvarar de specifika material, ingredienser och processer som används för att
tillverka de berörda färgsystemen.
För att beskriva miljöbelastningen vid användning av Falu Rödfärg har
tillverkningsspecifika data för pigment och tillverkningsprocess inhämtats från
tillverkningsheten2. Denna information har kombinerats med generell miljödata från
Ecoinvent för övriga ingående ingredienser i färgen.
Analysen för Falu Rödfärg är således mer produktspecifik och ger därmed också en
mer korrekt bild av färgens miljöpåverkan.
För att kunna genomföra analysen har förenklingar och approximationer gjorts i de
båda produktsystemen. Analysen är behäftad med osäkerheter och ger inte exakta
belastningstal för olika färgsystem utan snarare en indikation på vilket system så har
lägst total belastning.

1

http://www.ecoinvent.ch/ Ecoinvent är en av de mest omfattande och välkända databaserna
med miljöbelastningsdata på marknaden.
2

Miljörapport 2012 för Rödfärgsverket vid Falu Gruva samt energikartläggning.
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Färgsystemen räcker till målning av olika stora ytor. Nedan beskrivs de båda systemens
ingredienser och egenskaper som utgjort grund för miljöbedömningen.

Alternativt färgsystem
Målningssystem i tre delar är avsett för träfasader och anpassat för att klara de
påfrestningar som det svenska klimatet innebär. En behandling i tre skikt håller
uppskattningsvis 15 år. Målningssystemet är vattenburet och miljöanpassat.
I tillverkarnas produktinformation anges halten av de olika ingredienserna i breda
intervall. För att kunna genomföra miljöbedömningen har därför antagits ett absolut tal.
Detta innebär att också att resultaten kommer att variera beroende på vilka procenttal
som väljs. Som nämnts tidigare ges således en indikation på de olika produkternas
miljöpåverkan.
Produktinformation impregneringsolja, input i miljöbedömning
Alkydolje/linoljehybrid
Vatten
1 liter räcker till
Densitet

25% vikt
75% vikt
5 m2
1 kg/liter

Produktinformation grundfärg, input i miljöbedömning
Linolja
Polyuretanharts
Vatten
Titandioxid
Talk
1 liter räcker till
Densitet

10% vikt
20% vikt
30% vikt
20% vikt
20% vikt
5 m2
1,3 kg/liter

Produktinformation täckfärg, input i miljöbedömning
Akrylatsampolymer
Vatten
Talk
Titandioxid
1 liter räcker till
Densitet

LCA Falu Rödfärg_140113

35% vikt
30% vikt
10% vikt
25% vikt
7 m2
1,2 kg/liter
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Miljöbelastning alternativt färgsystem
1p
Alternativt
färgsystem/belastnin
g per m2
0.329 ELU

0.26 p
Grundfärg trä

0.2 p
Impregneringsolja

0.122 ELU

0.0945 kg
Titanium dioxide,
production mix, at
plant/RER U
0.201 ELU

0.0194 ELU

0.188 ELU

0.213 MJ
Heat, light fuel oil,
at industrial furnace
1MW/RER U

0.076 kg
Rape seed oil, whole
sale

0.175 kg
Acrylic binder, 34%
in H2O, at
plant/RER U

0.00335 ELU

0.0278 ELU

0.0967 ELU

Figur 1. Belastning i ELU för en m2 målad med alternativt färgsystem
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0.17 p
Täckfärg trä
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1p
Alternativt
färgsystem/belastning
per m2
0.943 kg CO2 eq

0.26 p
Grundfärg trä

0.2 p
Impregneringsolja

0.333 kg CO2 eq

0.0945 kg
Titanium dioxide,
production mix, at
plant/RER U
0.429 kg CO2 eq

0.178 kg CO2 eq

0.213 MJ
Heat, light fuel oil, at
industrial furnace
1MW/RER U

0.076 kg
Rape seed oil, whole
sale

0.0189 kg CO2 eq

0.26 kg CO2 eq

0.17 p
Täckfärg trä

0.433 kg CO2 eq

0.175 kg
Acrylic binder, 34% in
H2O, at plant/RER U

0.235 kg CO2 eq

Figur 2. Belastning i CO2 ekvivalenter för en m2 målad med alternativt system

Falu rödfärg
Falu Rödfärg tillverkas av pigment från Falu Gruva. Namnet Falu Rödfärg är lagligt
skyddat och får endast användas på färg som innehåller pigment från Falu gruva.
Produktionsanläggningen visas i nedanstående bild.
Logotypen med den röda husgaveln registrerades som varumärke 1972 men färgen har
tillverkats sedan 1700-talet. Varumärket garanterar att innehållet är Falu Rödfärg.
Falu Rödfärgs produktionsanläggningar är lokaliserade till området vid Falu Gruva.
Nuvarande anläggning togs i drift 1976 efter att ha återuppbyggts efter en brand.
Råvaran utgörs av vittrad gruvvarp som är en restprodukt från tidigare gruvhantering.
Tillverkningsprocessen kan delas in i följande delsteg: slamning, bränning, malning
och färgkokning.
Gruvvarpen som utgår råvara för pigmentet i Falu Rödfärg har brutits under lång tid
och för länge sedan. Arbetet har genomförts huvudsakligen med hjälp av människa
eller djurkraft. Miljöpåverkan från denna verksamhet har varit ringa och i föreliggande
miljöbedömning har den inte beaktats utan satts till 0.
Processbelastningen för hantering och behandling av varpen till pigment har självfallet
beaktats.

LCA Falu Rödfärg_140113
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Falu Rödfärgs produktionsanläggningar

Falu Rödfärg täcker bra och ska strykas ut i tunna lager. Vid målning av nytt,
obehandlat virke bör strykning ske två gånger. Vid första strykningen förtunnas färgen
med 10-20% vatten.
Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka
med tiden. Mycket beror på hur utsatt fasaden är och väderstreck. En sida på huset kan
klara sig bra i 15 år och en mycket utsatt fasad kan behöva ny färg efter 6 år. Det är
viktigt att inte måla om för ofta, då blir färglagret för tjockt och fasaden kan börja
flagna.
Falu Rödfärg är och har alltid varit en ”naturprodukt” med mycket låg miljöbelastning.
Bindemedlet är mjölklister och linolja. Lösningsmedlet är vatten, vilket gör det enkelt
att rengöra penslar och verktyg i vanligt vatten och lite diskmedel.
Uppgifter använda i LCA kalkyl
Pigment
Linolja
Vetemjöl
Vatten till
1 liter räcker
till
Densitet

18 vikt-%
8 vikt-%
5,5 vikt-%
Upp till 100 vikt %
3 m2
1,2 kg/liter

De små tillsatserna av järnvitriol 0,8 vikt-%, Emulgator 0,25 vikt -%, Biocod 0,6 vikt% och konserveringsmedel 0,1 vikt-% har inte beaktats i analysen.
Information om energianvändningen i anläggningen har hämtats från Miljörapport
2012 och en energikartläggning av anläggningen daterad 2013-07-02. Energin används
huvudsakligen till framställning av pigment. I analysen har dock hänsyn tagits till att en
mindre mängd energi används till färgtillverkning och därmed bidrar till en viss
miljöbelastning. . I bedömningen har miljöbelastning för svensk el mix använts.
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Miljöbelastning Falu Rödfärg
1p
Falu
Rödfärg/belastni
0.0617 ELU

0.4 p
Falu Rödfärg

0.4 p
Falu Rödfärg,
20% vatten

0.0335 ELU

0.0283 ELU

0.136 p
Pigment

0.056 p
Vegetable oil

0.0342 ELU

1.6 MJ
Electricity mix/SE
U
0.00999 ELU

0.0205 ELU

1.79 MJ
Heat, light fuel
oil, at industrial

0.056 kg
Rape seed oil,
whole sale

0.0282 ELU

0.0205 ELU

Figur 3. Belastning i ELU för en m2 målad med Falu Rödfärg (två lager)
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0.044 p
Wheat
0.00254 ELU

0.044 kg
Bread wheat,
from farm
0.00254 ELU

1p
Falu
Rödfärg/belastnin
g per m2
0.425 kg CO2 eq

0.4 p
Falu Rödfärg

0.4 p
Falu Rödfärg,
20% vatten

0.233 kg CO2 eq

0.192 kg CO2 eq

0.136 p
Pigment

0.056 p
Vegetable oil

0.044 p
Wheat

0.171 kg CO2 eq

0.192 kg CO2 eq

0.036 kg CO2 eq

0.056 kg
Rape seed oil,
whole sale

0.044 kg
Bread wheat,
from farm

0.192 kg CO2 eq

0.036 kg CO2 eq

1.6 MJ
Electricity mix/SE
U
0.0347 kg CO2 eq

1.79 MJ
Heat, light fuel oil,
at industrial
furnace 1MW/RER
0.159 kg CO2 eq

Figur 4. Belastning i CO2 ekvivalenter för en m2 målad med Falu Rödfärg (två lager)

LCA Falu Rödfärg_140113

7(9)

Resultat
I tidigare rapport från 19973 beräknades och jämfördes miljöbelastning (ELU,
klimatbelastning, försurning, övergödning och ozonbildning) för Falu Rödfärg med en
jämförbar täcklasyr. Resultaten framgår nedan.

Preliminära resultat med nuvarande data ger följande resultat:
Falu Rödfärg (två lager) 6 ELU/100 m2 fasad
Alternativt färgsystem 33 ELU/100 m2 fasad.
För övriga miljöbelastningsfaktorer se nedanstående tabell.
600
500
400
300
ELU/100 m2

200

Klimatpåverkan (kg CO2 e/100m2)

100
0

Försurning (g SO2 eq/100 m2)
Alternativt
system

Falu Rödfärg

Övergödning (g PO4--- eq/100 m2)

ELU/100 m2

33

6,2

Ozonbildning, (g C2H4 eq/100 m2)

Klimatpåverkan (kg CO2 e/100m2)

94

42,5

Försurning (g SO2 eq/100 m2)

565

213

Övergödning (g PO4--- eq/100 m2)

356

276

Ozonbildning, (g C2H4 eq/100 m2)

83

27

Diagram 1. Olika miljöbelastningsfaktorer för alternativt färgsystem relativt Falu Rödfärg per
100 m2 målad yta

3

Livscykelanalys på två färgsystem för träfasad - Falu Rödfärg och täcklasyr - samt värdering
av miljöbelastning med EPS-systemet. LTH, M Johansson, och Stora Corporate Research, B
Österlöf. 1997-04-09.
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Ozonbildning

Övergödning

Alternativt system

Försurning

Falu Rödfärg

Klimatpåverkan

ELU

0

20

40

60

80

100

Diagram 2. Olika miljöbelastningsfaktorer för alternativt färgsystem relativt Falu Rödfärg per
100 m2 målad yta. Belastningen för alternativet är satt till 100% för de olika faktorerna

Resultaten från analysen visar på likartade relationer mellan färgsystemen idag och
1997. Då gjordes jämförelsen mot ett lösningsmedelsbaserat system. Den stora
skillnaden i den nya jämförelsen är att alternativet är ett vattenbaserat system och
därmed är miljöbelastningen mindre än tidigare. Jämförelsen visar dock fortfarande på
en lägre belastning för Falu Rödfärg.
Det bör återigen betonas att för att kunna genomföra analysen har förenklingar och
approximationer gjorts i de båda produktsystemen. Analysen är behäftad med
osäkerheter och ger därför inte exakta belastningstal för olika färgsystem utan snarare
en indikation på vilket system så har lägst total belastning.
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BILAGA 10: PLANNJA PLANPLÅT SUNDAHUS MILJÖDATA

BILAGA 11: INTERVJUFRÅGOR TILL
FÖRENINGAR
1.

Hur många är i er förening?

2.

I vilken sporthall/lokal brukar ni utöva er sport/aktivitet?

3.

Vilken sporthall/lokal anser ni lämpligast för att utöva er sport/aktivitet?

4.

Uppfylls behoven för att utöva sporten/aktiviteterna i de nuvarande
idrottshallarna/lokalerna i Torsby? Om nej, vad tycker ni saknas?

5.

Upplever ni att det är svårt att få tid i de befintliga hallarna/lokalerna? Om ja, tränar ni
mindre än önskat på grund av det?

6.

Går det att anordna tävlingar i de hallarna/lokaler ni använder nu?

7.

Anser ni att en ny idrottshall behövs i Torsby? Om ja, var anser ni hallen lämpligen bör
placeras Valberget, Stjerneskolan eller annan plats, i sådana fall vilken?

8.

Är det några särskilda funktioner ni önskar i en ny idrottshall?

9.

Övriga tankar och åsikter kring idrottshallarna i Torsby.

BILAGA 12 – RESULTAT
ENKÄTUNDERSÖKNING
Vilket fasadmaterial passar bäst till den omgivande bebyggelsen?
Ytskikt

Responser

Andel

Skifferfasad

20

28,00%

Obehandlad träfasad

32

45,10%

Fasadskiva med natursten

4

5,60%

Träfasad med Falu rödfärg

20

28,20%

Skifferfasad

Obehandlad träfasad

Fasadskiva med natursten

Träfasad med Falu rödfärg

26% 27%
5%

42%

Vilket fasadmaterialanser du är vackrast oavsett sitt sammanhang?
Ytskikt

Responser

Andel

Skifferfasad

18

0,18%

Obehandlad träfasad

37

52,10%

Fasadskiva med natursten

3

4,20%

Träfasad med Falu rödfärg

13

18,30%

Skifferfasad

Obehandlad träfasad

Fasadskiva med natursten

Träfasad med Falu rödfärg

18%
4%

26%
52%

Vilket fasadmaterial förknippar du med hållbarhet?
Ytskikt

Responser

Andel

7

9,90%

Obehandlad träfasad

32

45,10%

Fasadskiva med natursten

16

22,50%

Träfasad med Falu rödfärg

16

22,50%

Skifferfasad

Skifferfasad

Obehandlad träfasad

Fasadskiva med natursten

Träfasad med Falu rödfärg
10%

23%
22%

45%

Vilket takytskikt är vackrast oavsett sammanhang?
Ytskikt

Responser

Andel

Takskiffer

36

50,70%

Sedummatta

21

29,60%

Takpapp

3

4,20%

Planplåt

11

15,50%

Takskiffer

Sedummatta
15%
4%
30%

51%

Takpapp

Planplåt

BILAGA 13: BERÄKNINGAR LCA

TRANSPORT
Där inget anges av leverantör antas alla transporter inom Sverige ske med likadana lastbilar som
drivs av diesel, har lastvikt 18 ton, förbrukar lika mycket bränsle och har därmed lika stort utsläpp
av koldioxidekvivalenter per mil.
Vägsträckorna är hämtade från Google Maps.
Enligt svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutet är växthusgasutsläppen från
dieselanvändning 2,66 kg CO2-ekvivalenter/liter. (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet,
2016)
Åkeritransport har i en undersökning jämfört fem Euro-lastbilar med lastvikt 18 ton. Med hjälp av
undersökningens resultat har medelvärde för dieselförbrukningen beräknats till 3,65 liter/mil.
(Stjernqvist, 2014)
kgCO2-ekv/liter

Liter/mil

kgCO2-ekv/mil

gCO2-ekv/kg mil

2,66

3,65

9,709

0,539

Utsläpp från transport utanför Sverige beräknas och hämtas från databasen Ecotransit.

PAPPTAK – MINERAL HELASTA P4
Frakt till leverantör
Tåg Verona – Stockholm: 0,19048 kg CO2-ekv/m2 (Ecotransit)
Leverans till Torsby
Vägsträcka Stockholm – Torsby: 411 km
Vikt: 5,5 kg/m2 (Takcentrum, 2017)

5,5 kg x 41,1 mil x 0,539 gCO2-ekv/kg mil = 0,1218 g CO2-ekv/m2
Totalt: 190,6018 g CO2-ekv/m2

PLÅTTAK – PLANNJA PLANPLÅT
Leverans till Torsby
Vägsträcka Järnforsen – Torsby: 444 km
Vikt: 4,74 kg/m2 (Plannja, 2015)
4,74 kg x 44,4 mil x 0,539 gCO2-ekv/kg mil = 113,4 g CO2-ekv/m2

SKIFFER – NORDSKIFFER SAMACA
Frakt till leverantör
Vägsträcka O Barco, Spanien – Kust Spanien: 0,95 kg Co2-ekv/m2 (Ecotransit)
Båt Spanien – Helsingborg: 1,46 kg Co2-ekv/m2 (Ecotransit)

Leverans till Torsby
Vägsträcka Helsingborg – Torsby: 543 km
Vikt: 30 kg/m2 (Nordskiffer [b], u.å.)
30 kg x 54,3 mil x 0,539 gCO2-ekv/kg mil = 84,839 g CO2-ekv/m2

Totalt: 3,2880 g CO2-ekv/m2

SEDUMTAK – VEG TECH MOSS-SEDUMMATTA
Frakt till leverantör
Frakt slingmatta: 39 g diesel/m2 (Veg Tech, 2012)
Frakt substrat: 74 g diesel/ m2 (Veg Tech, 2012)
Uppgifter om vattenhållande skikt saknas.
Frakt till leverantör totalt: 39+74 = 113 g/m2
Densitet diesel: 840 kg/m3
840 kg/m3 = 840/1000 dm3 = 0,84 kg/dm3
0,113/0,84=0,1345 liter/m2
0,1345 liter/m2 x 2,66 kg CO2-ekv/liter = 0,3578 kg CO2-ekv/m2
357,8 g CO2-ekv/m2
Leverans till Torsby
Leverans 0,56 g diesel/m2 x km, exklusive vattenhållande skikt (Veg Tech, 2012)
Vägsträcka Ljungby – Torsby: 454 km
0,56 x 454 = 254,24 g/m2
0,25424 kg/ 0,84 kg/dm3 = 0,3027 liter
0,3027 liter/m2 x 2,66 kg CO2-ekv/liter = 0,805 kg CO2-ekv/m2
805 g CO2-ekv/m2

Tillägg av tätskikt: 190,6018 g CO2-ekv/m2
Totalt: 1162,9906 g CO2-elv/m2

FASADSKIVA – STENI NATURE
Vägsträcka Vardal – Torsby: 267 km
Vikt: 15 kg/m2 (Steni, 2014)
15 kg x 26,7 mil x 0,539 g CO2-ekv/kg mil = 215,8695 g CO2-ekv/m2

TRÄPANEL – MOELVEN GRAN MED FALU RÖDÄRG
Moelven gran
Vägsträcka Karlskoga - Torsby: 166 km
Vikt: 500kg/m3
Tjocklek: 22 mm
0,022 x 500 kg/m2 x 16,6 mil x 0,539 gCO2-ekv/kg mil = 98,4214 g CO2-ekv/m2

Falu rödfärg
1 liter färg räcker till 3 m2
Densitet: 1,2 kg/liter (WSP, 2014)
Vikt: 0,33 x 1,2 =0,396 kg/m2
Vägsträcka Falun – Torsby: 225 km
0,396 kg x 22,5 mil x 0,539 gCO2-ekv/kg mil = 4,805 g CO2-ekv/m2

TRÄPANEL – MOELVEN GRAN MED SIOO
Träfasad är färdigbehandlad
98,4214 g CO2-ekv/m2

TILLVERKNING
Mellan de nordiska länderna finns en gemensam elmarknad och det börjar även ske fler utbyten mellan
den europeiska elmarknaden och den nordiska. Den nordiska elproduktionen är fördelad ungefär som i
cirkeln.
Förnybar el
Kärnkraft
fossilbaserad
el

För att få ett genomsnittligt värde på växthusgasutsläpp har man tagit fram något som kallas nordisk
elmix och svensk elmix. (Jenny Gode, 2009) Emissionsspannet för nordisk elmix är 75-100 g CO2/kWh
och för svenskelmix är spannet 15-25 g CO2/kWh. (Klimatkompassen, u.å.)
Nordisk elmix skiljer från europeisk elmix, då variationen är cirka 70 gCO 2/kWh respektive ca 400
gCo2/kWh. (Jenny Gode, 2009)
I denna studie används nordisk elmix = 75 g CO2/kWh.
PLÅTTAK - PLANNJA PLANPLÅT MED HARD COAT
Energiåtgång vid tillverkning: 132 kWh/ton (Sundahus, 2016)
Vikt: 4,74 kg/m2 (Plannja, 2015)
0,00474 ton/m2 x 132 kWh = 0,6257 kWh
75 g CO2-ekv/kWh x 0,6257 kWh = 46,9 g CO2-ekv/m2

PAPPTAK – MINERAL HELASTA P4
Energianvändning: 2,5 kWh/m2 (Takcentrum, 2017)
2,5 kWh x 75 g CO2-ekv/kWh = 187,5 g CO2-ekv/m2

FASADSKIFFER OCH TAKSKIFFER – SAMACA
0,054 kg CO2-ekv/kg råvara (Nordskiffer [a], 2015)
Vikt: 30 kg/m2 (Nordskiffer [b], u.å.)
54 g CO2-ekv x 30 kg/m2 = 1620 g Co2-ekv/m2

SEDUMTAK - VEG TECH XEROFLOR MOSS-SEDUMMATTA OCH NOPHADRAIN 5+1
Genom avläsning av diagram i rapport om LCA av sedumtaket (Jönsson, Larsson, Skoog, & Stillerud,
2002) uppskattas följande värden:
Vattenhållande skikt = 35 g CO2-ekv/m2
Substrat = 6 g CO2-ekv/m2
Slingmatta = 81 g CO2-ekv/m2
Vegetationsskikt = 8 g CO2-ekv/m2
Totalt : 0,13 kg CO2-ekv/m2

FASADSKIVA – STENI NATURE
280 g CO2-ekv/m2 (Steni, 2014)

TRÄPANEL – MOELVEN GRAN
Tjocklek: 22 mm
Energislag:
Rundved: 1380 MJ/m3 (Byggvarudeklaration 3, Moelven, 2013)
Olja/Diesel: 325 MJ/m3 (Byggvarudeklaration 3, Moelven, 2013)

Biogas: 20 g CO2-ekv/MJ (Ebenå, Pettersson, & Westerberg, 2016)
20 gCO2-ekv/MJ x 1380 MJ/m3 = 27 600 g CO2-ekv/m3
1 liter Diesel ger 9,8 kWh = 35,28 MJ (Biogasportalen, 2015)
325 MJ/m3 / 35,28 MJ/liter diesel = 9,212 liter diesel/m3
9,212 liter diesel/m3 x 2,66 kg CO2-ekv/liter diesel = 24,5 kg CO2-ekv/m3
27 600 g CO2-ekv/m3 x 0,022 + 24500 g CO2-ekv/m3 x 0,022 = 11 46,2 g CO2-ekv/m2

FALU RÖDFÄRG
425 g CO2-ekv/m2 (WSP, 2014)

SIOO:X
Inga emissioner (Sioo, 2016)

LITTERATURFÖRTECKNING
Jenny Gode, K. B. (2009). Milövärdering av el ur systemperspektiv. IVL Svenska Miljöinstitutet.
Klimatkompassen. (u.å.). Beräkningsmetodik och grundantaganden. Hämtat från Klimatkompassen:
http://www.klimatkompassen.se/index.php?id=348257 den 24 april 2017
Plannja. (2015). Plannja Planplåt 470. Hämtat från Plannja.se:
http://www.plannja.se/platslageri/produkter/planplat/planplat-470/ den 24 april 2017
Steni. (den 01 februari 2014). Environmental Declaration Steni Nature and Steni Imago facade panel.
Hämtat från Steni.se:
http://www.steni.se/docs/steni.se/03_miljö%20och%20säkerhet/miljö/epd%20steni%20nature.p
df den 24 april 2017
Stjernqvist, I. (den 30 oktober 2014). 1000-poängstesten - Stor jämförande test av Euro 6 lastbilar.
Hämtat från Åkeritransport.se: http://www.akeritransport.se/1-000-poangstesten---storjamforande-test-av-euro-6-lastbilar den 24 april 2017
Sundahus. (den 01 oktober 2016). Plannja Planplåt med Hard Coat. Hämtat från Sundahus.se:
https://www.sundahus.se/md/ShmdSheets/Show/6115?evaluationId=181016 den 24 april 2017
Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. (den 21 juni 2016). Energiinnehåll, densitet och

koldioxidemission. Hämtat från SPBI.se:
http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/ den 24 04 2017
Takcentrum. (den 24 april 2017). Mineral Helasta P4 & P5. Hämtat från Sundahus.se:
https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/163661 den 24 april 2017

Veg Tech. (oktober 2012). Produktdatablad Xeroflor Moss-sedum. Hämtat från Sundahus.se:
https://www.sundahus.se/md/RefDocs/Show/103827 den 24 april 2017
WSP. (2014). PM-Miljöbedömning och jämförelse av Falu Rödfärg med andra likvärdiga system. Falu
Rödfärg.

