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Abstract 

An increased greenhouse emission to the atmosphere is one of several underlying reasons of 
climate change, which in turn causing natural disasters in different parts of the world. Energy 
use for buildings has been one of many human activities to the reasons why the greenhouse 
emissions increase. However, the latest studies show that the environmental impact of 
materials extraction, manufacturing, and production is larger than the impact from during a 
building's lifetime (reference time is 50 years). This is because of not only the use of 
renewable energy sources for buildings’ heating has increased, but also for increasing of 
consumption of building materials. For this reason it is very important to choose a building 
material that has less environmental impact. Meanwhile, it is also important to consider an 
economic perspective, because the choice of the material can be determined for example of 
the project's economics. In addition, it is an important factor to consider a social perspective 
when choosing of building materials makes, this because to achieve a sustainable 
development in the society.  

The aim of the study is to identify which of the building materials (the fiber cement board or 
fire-impregnated wood panel) for façade are the most advantageous from the sustainability 
perspective. A simple life cycle assessment, a cost analysis as well as the workplace health 
and safety as a social aspect was performed in this report. Life cycle assessment (LCA) is a 
technique to assess a product’s environmental impact throughout its lifetime. 

The results show that the fire-impregnated wood panel is better than fiber cement board from 
the environmental perspective. However, the fiber cement board has the lower overall cost 
because the wood panel requires more maintenance. The wood façade is better for the 
workplace health and safety during mounting according to the workers at the prefab-
construction plant. Their argument is that the weight of the wood is lighter and it is easier to 
make adjustment with wood panel.  
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 Sammanfattning 

Ökat växthusutsläpp i atmosfären är en av flera bakomliggande orsaker till klimatförändring, 
där påföljder är olika naturkatastrofer i olika delar av världen. Byggnaders energianvändning 
har varit en av flera mänskliga verksamheter som är grunden till ökande växthusgaser. 
Däremot visar senaste studier att miljöpåverkan från materialutvinning, tillverkning samt 
produktion är större än under en byggnads driftstid (referensstudietid på 50 år). Detta för att 
användning av förnybara energikällor för byggnadsuppvärmning har ökat men också för ökat 
byggmaterialförbrukning. Av denna anledning är det väldigt viktigt att välja ett 
byggnadsmaterial som har lägre miljöbelastning. Samtidigt är det också viktigt att beakta ett 
ekonomiskt perspektiv, då valet av materialet kan avgöras exempelvis av projektets ekonomi. 
Dessutom är det viktigt att beakta sociala aspekter vid val av byggnadsmaterial, detta för att 
kunna uppnå en hållbar utveckling.  

Studiens syfte är att undersöka vilket byggnadsmaterial, fibercementskiva eller 
brandimpregnerad träpanel till fasadbeklädnad som är mest fördelaktigt ur 
hållbarhetssynpunkter. En förenklad livscykelanalys och kostnadsanalys samt arbetsmiljö vid 
montage som social aspekt utförs i detta arbete. Livscykelanalys (LCA) är en 
teknikvärderings metod för att kunna bedöma en produkts miljöpåverkan under dess 
livslängd. 

Resultat visar att brandimpregnerad träpanel är bättre än fibercementskiva ur ett miljömässigt 
perspektiv. Däremot har fibercementskivan lägre kostnader, detta på grund av att träpanel har 
större underhållsbehov. När det gäller arbetsmiljösynpunkter vid installation av 
fasadbeklädnader är trämaterialet bättre, enligt industriarbetarna. Deras argument är 
materialets vikt samt dess möjlighet för finjustering.  
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1. Inledning  

Detta avsnitt består av en kort bakgrundsbeskrivning avseende projektet, klimatförändringar, 
miljöpåverkan från byggnader, syfte, frågeställning, avgränsningar samt en kort presentation 
om berörda företag; Flexator AB och Temporent AB.  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta projekt är att ett uthyrningsföretag för modulbyggnader skall ersätta en 
fasadbeklädnad till ett av deras modulsystem för att uppfylla brandkravet som ställs i 
Boverket Byggregler, BBR (5:551) d.v.s. motverkar antändning och brandspridning i alla 
sidor i fasaden. Av denna anledning är företaget intresserad av att ta reda på och jämföra 
mellan det alternativa materialet och ett befintligt beklädnadsmaterial ur ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Under de senaste decennierna har förekomsten av växthusgaser i atmosfären ökat avsevärt 
och detta leder till en klimatförändring som i sin tur medför krympande glaciärer, varmare 
hav och ökad förekomst av extrema vädersituationer i några delar av världen (Boverket 
2015a). Forskare från hela världen har studerat bakomliggande orsaker till klimatförändringar 
samt hur mycket av de orsakerna har samband med mänskliga verksamheter (Sønderriis et al. 
2009). En av orsakerna till ökade utsläpp av växthusgaser, exempelvis koldioxid, är på grund 
av förbränning av fossila bränslen i syftet med bl.a. för byggnadsuppvärmning. Enligt Price 
m.fl. (2006) kommer cirka 33 procent av de globala koldioxidutsläppen från byggnaders 
energianvändning. Den totala energianvändningen av sektorerna “bostäder” och “service” i 
Sverige är cirka 35 procent (Energimyndigheten 2015).  

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste politiska agendorna både på 
lokal, nationell och global nivå. Det finns uppsatta mål på olika nivåer gällande arbetet med 
reducering av växthusgaser. Sverige har till exempel ett etappmål som går ut på att 
växthusutsläppen i Sverige bör avta med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivå, 
samt en vision om noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050 (Boverket 2015a).  

Att begränsa miljöbelastning från byggnader genom att minska byggandet är dock inte att 
föredra, eftersom bostadsbristen i Sverige är mycket hög. Enligt Sabo, organisationen för 
landets allmännyttiga bostadsföretag uppskattade det i mars 2015 att det skulle behöva byggas 
nästan en halv miljon nya bostäder för att kunna täcka bostadsbristen i Sverige. Samtidigt har 
det ökade antalet flyktingar på grund av olika omständigheter i andra delar av världen 
resulterat i att bland annat antalet invånare i Sverige ökar. Bo Söderberg, analyschef vid 
Boverket påpekar att om beräkningen görs på det demografiska behovet, skulle det behövas 
50 000 nya bostäder varje gång befolkningen ökar med 100 000 invånare (Hellekant 2015).  

Ett av de viktigaste begreppen i samhället, ’’hållbar utveckling’’ som blev känt i samband 
med Brundtlandskommissionen 1987 är viktigt att uppmärksammas. Det finns tre grundpelare 
i hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och begreppet definieras 
enligt följande:  

En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (Rydh et al. 2004) 
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För att kunna uppnå en hållbar utveckling och ett etappmål som riskdagen i Sverige antagit, 
krävs det olika åtgärder inom många olika områden, som därmed kan minska 
miljöbelastningen. Det är viktigt att ha kännedom om var i processen den största 
miljöpåverkan finns, detta för att kunna införa lämpliga åtgärder. Tidigare studier (Adalberth 
et al. 2001) har visat att den största delen av byggnadens klimatpåverkan har varit under 
bostadens livslängd, ’’nedström” se figur 1, detta på grund av att användningen av fossila 
bränslen för byggnaders uppvärmning var frekvent i samhället. Däremot påpekar flera studier 
bland andra Liljenström m.fl. (2014) idag att byggnadens klimatbelastning under “uppströms” 
är högre än “nedströms”. Detta är en följd av att byggnaderna är energisnålare och att det 
används andra uppvärmningssystem och renare energikällor än tidigare, men också av ökad 
materialanvändning. Detta resultat kan dock ha inverkan på val av energislag och driftslängd 
av byggnaden.  

 

Figur 1 Visar “uppströms” resp. “nedströms” klimatpåverkan under en byggnads livscykel (Boverket 
2015, s.13). 

En av flera potentiella åtgärder för att minska miljöbelastningen från byggnaden är att välja 
byggnadsmaterial som har minst miljöpåverkan, förutsatt att varan uppfyller ställda krav. Det 
kan även vara en fördel för företag, då kunder eftersträvar miljövänliga produkter. Med 
livscykelanalys är det möjligt att ha en förståelse för och kunna uppskatta byggmaterials 
miljöpåverkan under dess livslängd men även vilken process som har mest belastning på 
miljön och vilken process skulle som kunna förbättras (Baumann & Tillman 2004).  

En av de viktigaste faktorerna vid byggandet, och som kan avgöra valet av byggnadsmaterial, 
är ekonomin. Ett byggnadsmaterial som är gynnsamt för miljön kan vara ogynnsamt för 
projektets ekonomi i form av höga materialinköpskostnader eller driftkostnader. Däremot 
finns det flera miljöanpassade byggmaterial som har lägre totalkostnad om 
livscykelperspektivet beaktas. Detta innebär att det finns ett samband mellan miljöpåverkan 
och kostnaden vid val av byggnadsmaterial (Goldstien & Eriksson 2010). För att kunna 
jämföra olika kostnader av byggnadsmaterial kan en kostnadsanalys upprättas.  

En av grundpelarna i hållbar utveckling som nämndes ovanstående är ’’social hållbarhet’’. 
Det finns flera olika sociala aspekter som man kan ta hänsyn till vid val av fasadmaterial 
såsom användarnas synpunkter och innemiljön i byggnaden samt lokala och globala 
arbetsmiljöfrågor. Sistnämnda faktorn, med begränsning till ett fåtal arbetsmiljöfrågor hos 
anställda på de medverkande företagen, valdes att studeras noggrannare i detta arbete genom 
intervjuer.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att kunna kartlägga vilket material av brandimpregnerad 
träpanel eller fibercementskiva till fasadbeklädnad som är gynnsammare ur en miljömässig, 
ekonomisk och social synvinkel, genom att utföra en livscykelanalys och en kostnadsanalys 
för det valda materialet samt genomföra intervjuer med industriarbetarna gällande 
arbetsmiljön vid uppsättning av fasadbeklädnad.  

Därmed skall följande frågeställning användas som den huvudsakliga för att uppfylla det 
formulerade syftet: 

! Vilken fasadbeklädnad är mest fördelaktig att använda ur ett miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv? 

 

1.3 Avgränsningar 

En omfattande livscykelanalys, kostnadsanalys samt många olika sociala aspekter kan 
genomföras och undersökas för de valda fasadbeklädnaderna. Däremot är det svårt att utföra 
ett sådant omfattande arbete på grund av brist på tid och data. Av denna anledning skall denna 
studie avgränsas till att:  
 

• undersöka och jämföra två olika material till fasadbeklädnad  

• utelämna byggfysiska faktorer såsom hållfasthet, fukt- och brandsäkerhet samt buller  

• utföra en ’’grind till grind’’ livscykelanalys d.v.s. från tillverkningsprocess och 
transport till Flexators anläggning i Gråbo (detta förtydligas under kapitel 6.1) 

• genomföra en förenklad kostnadsanalys 

• innefatta enbart arbetsmiljöfrågor vid installation av fasadmaterial som en del sociala 
aspekter. 

 
Förutom de ovan nämnda avgränsningarna kommer ett antal avgränsningar att förekomma i 
denna rapport. Detta ska beskrivas mer utförligt under varje kapitel eller del.   
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1.4 Företagspresentation – Temporent AB & Flexator AB  

Temporent AB beställer sina modulbyggnader från sitt systerbolag Flexator AB, som i sin tur 
framställer färdiga moduler. I detta arbete bistår Flexator i Gråbo med handledning, all 
nödvändig information avseende leverantörer, kostnader för arbetet samt intervjuer med ett 
antal industriarbetare i Gråbo.  

Temporent är ett uthyrningsföretag som hyr ut temporära modulbyggnader för kontor, skolor 
och förskolor. Firman grundades 1995 och är idag en av de största uthyrarna i landet av 
temporära lokaler med 38 anställda och omsättningen är cirka 365 miljoner (2015). 
Temporent ingår i Nordic Modular Group AB, som är ett dotterbolag till Nalka Invest AB, 
tidigare Inter IKEA Investment AB, och är certifierade enligt ISO 90011 och ISO 140012 
(Temporent 2016).  
 
Flexator är ett industriföretag som bygger skolor, kontor, bostäder, uthyrningsmoduler och 
bodar efter kundens behov. Företaget grundades 1956 av Sigge Oresjö och idag består 
företaget av tre anläggningar runt om i Sverige. Det finns 176 anställda på företaget med en 
omsättning på cirka 446 miljoner.  Flexator är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 
och ingår också i Nordic Modular Group AB. Flexator är medlem i TMF (Trä– och 
möbelföretagen) som arbetar för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri 
samt är en aktiv medlem i Swedish Rental, som är en branschorganisation för 
uthyrningsföretag (Flexator 2016a).   

1.5 Tidigare studier  

Någon specifik studie som handlar om en jämförelse mellan brandimpregnerad träpanel och 
fibercementsskiva till fasadbeklädnad ur hållbarhetsaspekter har inte kunnat hittas. Däremot 
finns det tidigare studier (Forsman & Scheibe 2014, Ingemarson & Lisle 2012, Petterson 2010 
samt Johansson & Dahlqvist 2009) som behandlar och jämför byggnadsmaterials påverkan på 
miljön, ekonomin samt arbetsmiljön. Johansson och Dahlqvist (2009) kom fram till i sin 
studie att träsfasad är dyrare än betongfasad ur kostnadssynpunkt. Ingemarsson och Lisle 
(2012) visar på sin studie att trävägg är bättre än betongvägg ur miljösynpunkter, då 
betongvägg ger tre gånger koldioxidutsläpp mer än trävägg på en kvadratmeter. 

De tidigare studierna är dock svåra att jämföra med varandra på grund av deras 
systemgränser, byggnadsmaterial och data. Detta innebär också att denna studie kommer bli 
omöjlig att jämföra med andra studier i stor utsträckning på grund av olika utgångpunkter. 

                                                
1 ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation 
och baseras på sju principer: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 
förbättring, faktabaserade beslut, relationshantering (SIS 2016).  
 
2 ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som berör miljöledning. Dessa standarder skapar i 
sin tur ett miljöledningssystem som säkerställer ett väl organiserat och strukturerat miljöarbete i den 
befintliga verksamheten (ISIS 2016). 
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2. Metodval och material 

I detta avsnitt beskrivs de arbetsmetoder och material som användes för att kunna besvara 
studiens frågeställning. 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder används i den här rapporten. Med kvantitativa 
metoder avser att statistiska och kvantifierbara data används i undersökning och resultat är 
mätbara. I kvalitativa metoden samlas indata in genom t ex intervjuer och enkäter med öppna 
frågor (Bryman 2014).   

2.1 Kvantitativ metod - Teknikvärderingsverktyg 

Av flera olika teknikvärderingsmetoder valdes LCA för detta arbete, eftersom man genom att 
använda LCA får fram både uppfattningar om miljöpåverkan och de resursflöden som ingår i 
en produktprocess. Detta underlättar i sin tur identifiering av brister och därpå införa åtgärder 
som kan minska miljöbelastningen, vilket inte innefattar dessa aspekter i andra 
bedömningsmetoder. LCA är även kvantitativ, vilket är en viktig faktor när en jämförelse 
utförs, eftersom detta kan underlätta tolkning av resultat (Sverige Lantbruksuniversitet 2015). 
Av denna anledning anser författaren till denna rapport att LCA är ett bra alternativ som även 
kan besvara en del av studiens frågeställning. Det krävs en gemensam nämnare (funktionell 
enhet), detta för att studiens syfte är att jämföra två olika fasadsmaterial (Rydh et al. 2002). 
Valet av funktionell enhet beskrivs i senare kapitel. 

Det finns flera olika programvaror för livscykelsberäkningsverktyg. LCA mjukvara SimaPro 
8.0.4.30 valdes för att undersöka miljöpåverkan från valda fasadbeklädnader. SimaPro är 
utvecklat av PRé Consultants och följer ISO 14000 standarden. Bakomliggande faktor till 
valet av mjukvaran är att SimaPro är en av världens ledande och är vanligt förekommande i 
LCAs sammanhang. Beräkningar av miljöpåverkan görs utifrån en eller flera produkter ur ett 
livscykelsperspektiv d.v.s. från framställning av material till spillhantering av produkt ingår 
de värden som hämtas från programmet. I SimaPro finns det flera miljöbedömningsmetoder 
såsom ReCiPe (detta beskrivs mer i kapital 6.1) vilket gör det möjligt att utföra olika 
utvärderingar som i sin tur skapar ett bättre trovärdigt resultat (SimaPro 2016).  

För att kunna jämföra två olika fasadmaterial ur ett ekonomiskt perspektiv genomförs en 
kostnadsanalys. Beräkningarna utförs med kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel, för att 
underlätta upprepad systematiskt arbete med siffror. För genomförandet av kostnadsanalys 
utförs beräkningar först för all materialförbrukning samt tidsåtgång (se kapital 4) för det valda 
materialet. Därefter räknas kostnaderna ut för inköp, transport, installation, underhåll samt för 
övriga kostnader. Priser, enhetstider och nödvändig information hämtas från Temporent, 
Flexator och de inblandade leverantörerna. Resultatet presenteras sedan i en diagramform för 
att kostnadsanalysen ska bli mer transparent.  
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2.2 Kvalitativ metod - Intervju 

Att inkludera arbetsmiljöfrågor vid installation av fasadbeklädnad som en del av sociala 
aspekter är ett av studiens syfte och för att kunna uppfylla denna aspekt är det lämpligast att 
utföra intervjuer med industriarbetarna på Flexator i Gråbo, vilket också genomfördes. Det 
finns flera olika stationer i en industrianläggning till modulhustillverkning där arbetstagarna 
arbetar med olika byggnadsdelar. Samtliga respondenter kommer från väggstation, vilket 
innebär att deras huvudarbetsuppgifter innefattar allt arbete med väggdelar. Respondenter har 
inte arbetat med just brandimpregnerad träpanel tidigare. Däremot har de arbetat med olika 
trämaterialet till fasadbeklädnad och brandimpregnerad träpanel skiljer inte sig vid 
bearbetning från en vanlig träpanel, varför en jämförelse och intervjuer kan genomföras.     

En strukturerad intervju, som innebär att respondenter får fastställda frågor valdes framför 
enkätundersökning och en vanlig intervju i syftet att minska svarsbortfallet och för att få  
bättre data. Detta genom att samtliga respondenter får samma kontext och deras svar kan 
sammanställas på ett jämförbart sätt samt att respondenterna har möjligheter att ställa frågor 
vid intervjutillfället om de inte förstår frågorna (Bryman 2008).  Intervjufrågorna (se bilaga 1) 
är både slutna och öppna frågor. Respondenterna förblir anonyma och de blev tillfrågade före 
intervjuerna ägde rum.  

 
2.3 Litteratursundersökning  

Litteraturen som valdes är både primära källor d.v.s. forskningsartiklar och sekundära källor i 
form av böcker, rapporter och examensarbeten, som i sin tur bygger på de primära källorna. 
För information- och litteratursökning avseende ämnet användes sökmotorer Google, Google 
Scholar, Borås Högskolan söktjänst “Summon” men även det digitala vetenskapliga arkivet 
’’uppsatser.se’’ och DIVA. Sökord som användes är bland annat livscykelanalys, 
miljödeklaration, kostnadsanalys, träfasad, brandimpregnerat trä, fibercementskiva, 
fasadbeklädnad och byggnadsmaterials miljöpåverkan.  
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2.4 Fasadbeklädnader  

Fasadbeklädnad är enligt Nationalencyklopedin (2016) ’’ beklädnad som har till uppgift att 
skydda ytterväggarna till ett hus mot främst nederbörd för att därmed förhindra att fukt- och 
frostskador uppträder i väggkonstruktionen’’.   
Bakgrunden till valet av fasadbeklädnader är att Temporent skall utföra ändringar i 
väggkonstruktion och ersätta en fasadbeklädnad till ett av deras modulsystem som är i två  
våningar, detta för att uppfylla brandkravet i BBR (5:551) samt energikravet. Den 
träfasadskiva (wafertex) de har idag är brännbart och uppfyller inte BBR-krav.  

Av denna anledning föreslås ett alternativt träfasadsmaterial som motsvarar BBR-kravet, i det 
här fallet brandimpregnerad träpanel. Produkten som valdes att undersökas är mellanstruken 
BT brandskydd trä från Norge. Valet av produkten gjordes först och främst för att den 
uppfyller ställda krav och även ur hållbarhetssynpunkt, vilket skulle ge företaget en bättre 
miljöimage. Valet av leverantör beror på att Flexator har varit kund hos leverantören och detta 
underlättar för att få kontakt och nödvändig information. En annan faktor är att den andra 
fasadbeklädnaden, som även skall undersökas, tillverkas i Tyskland och det blir mer intressant 
att jämföra två olika material som transporteras utanför Sverige.  

 

 

Figur 2 Brandskyddat trä – enkelfas grund och mellanstruken (Moelven 2016).  

BT brandskydd träpanel (22*145mm) är av gran och vakuumtryckimpregnerad med Fireguard 
brandhämmande vätska. Produkten klarar kravet för SP Fire 105, B-s2d0 och beständigt 
brandskydd enligt NT Fire 054. Varan framställs i Moelv, Norge och produktlivslängden 
beräknas till ca 40-50 år beroende på underhåll. Produkten är både grundmålad och 
mellanstruken på fabriken och det ska kompletteras med målning efter uppsättning. Förutom 
regelbundna besiktningar ska även en ommålning utföras 8-12 år efter montage (Moelven 
2016a). Det finns rekommendationer för underhåll samt färgval och detta beskrivs mer under 
kostnadsberäkningen, kapitel 6.2.  
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Temporent använder även sig av fibercementskiva (Equitone Pictura), se figur 3 som 
fasadbeklädnad till sina moduler och de vill undersöka och jämföra hur mycket 
brandimpregnerad träpanel skiljer sig från fibercementskiva ur hållbarhetsaspekter.  
 

 

Figur 3 Illustration av Equitone Pictura (Lancery 2016) 

Equitone Pictura (2500*1250*8mm) är en fibercementskiva som sammansätts av 
portlandcement, kalkstensmjöl, cellulosas fibrer samt andra tillsatsämnen och tillverkas i 
Tyskland. Materialet beläggs sedan med akrylskikt, heltäckande färg samt UV-härdad. Den är 
icke brännbar, anti-graffiti och underhållsfri (Ivarssonsverige 2013). Livslängden för 
produkten är beräknad till 40-60 år. Denna fasadskiva har förborrats och förskurits till 
bestämda mått innan transport till Gråbo, vilket innebär att ytterligare bearbetning inträffar 
sällan vid uppsättning på anläggningen. Processen för borrning och skärning av materialet tas 
med i arbetet endast för kostnadsberäkning.  

Väggkonstruktionen till de valda fasadmaterialen har samma byggnadsmaterial i insidan. 
Därför tas inte denna faktor med i detta arbete, eftersom resultatet inte kommer att påverkas 
av detta antagande samt att det skulle bli mer arbetskrävande. Att inte inkludera någon typ av 
information innebär inte automatiskt att det blir sämre resultat (Rydh et al. 2002). Även u-
värdet för väggkonstruktionerna antas vara likadana, detta på grund av att det finns luftspalt i 
båda väggkonstruktionerna. 
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3. Teknikvärderings metoder  

Detta kapitel redogör för olika teknikvärderingsmetoder, begreppet livscykelanalys samt dess 
arbetsmetodik.  

En teknikvärdering kan genomföras med olika metoder. Beroende på syfte och tillgängliga 
resurser kan metoden väljas. Det är viktigt att definiera frågeställningen och att resultatets 
användningsområde är bestämt före valet av metoden. Detta för att vissa metoder är mer 
anpassade för översiktliga analyser av potentiella miljöeffekter medan andra metoder är mer 
detaljerade och komplexa. Exempel på teknikvärderingsmetoder är energianalys, 
miljökonsekvensbeskrivning (MBK), livscykelanalys, miljöriskbedömning, miljöeffektanalys, 
materialflödesanalys, m.m. (Rydh et al. 2002). Detta arbete avgränsas till att inte beskriva 
andra teknikvärderingsmetoder detaljerat mer än livscykelanalys.  

3.1 Teknikvärderingverktyg - LCA 

LCA akronym för livscykelanalys, Life Cycle Assessment på engelska, är ett verktyg för att 
kunna bedöma resursanvändning och miljöpåverkan av en produkt under dess hela livscykel 
d.v.s. samtliga aktiviteter från utvinning av råmaterial till produktion, användning och 
avfallshantering, vilket även kallas “vagga till grav”. Den första livscykelanalysen 
genomfördes av dryckesföretaget Coca-Cola mellan år 1969-1970, i syftet att utföra en 
jämförelse mellan olika förpackningsmaterials miljöpåverkan och resursanvändning. Även ett 
flertal livscykelinriktade energianalyser utfördes under 1970-talets olje-och energikriser, detta 
för att kunna genomföra kostnadsanalys för alternativa energikällor (Baumann & Tillman 
2004). Under 1900-talet ökade intresset för miljövänliga produkter, vilket leder också till att 
användandet av LCA ökade avsevärt. Syftet var då att förbättra produktutvecklingsarbete 
(Rydh et al. 2002). 

För att kunna jämföra olika produkter eller aktiviteter med varandra avseende dess 
miljöpåverkan och miljöprestanda har standardisering av metoder genomförts. Genom 
International Organization for Standardization (ISO) har det framkommit ISO-standarder 
inom miljöområdet och dessa sammanställs i ISO 14 000-serien. Områdena såsom 
miljöledningssystem, miljörevision, miljöprestanda, miljömärkning samt livscykelanalys 
behandlas i ISO-standarder. Detta underlättar användning och spridning av LCA-metodiken i 
stort sträckning (Rydh et al. 2002). 

En livscykelanalys kan utföras både för intern- och externanvändnings ändamål. Syftet med 
internanvändning är att resultatet enbart ska tillämpas inom ett företag. Däremot kan resultatet 
från en livscykelanalys med externanvändningssyfte vara tillgängligt för allmänheten eller 
användas för kommersiella ändamål. Det krävs stark trovärdighet i denna typ av 
livscykelanalys varför resultatet ska granskas av en sakkunnig inom LCA innan den når till 
allmänheten (Rydh et al. 2002).   
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Ändamålet med genomförandet av en produkts livscykelanalys kan vara varierande och enligt 
Baumann & Tillman (2004) kan bland annat följande användningsområde vara:  

• jämförelse av olika alternativ för tillverkning, sedan för att urskilja det bästa 
alternativet 

• undersöka vilka aktiviteter under en produktprocess har den största miljöbelastningen 

• bedömning av produktens miljöpåverkan 

• utgångpunkt för information och utbildning  

• miljöinformation för marknadsföring till kunder och myndigheter 

• förbättra en produkt genom att identifiera brister i dess livscykel 

• underlag för miljömärkning eller certifiering  

• analys av avfallsstrategier, i syfte att exempelvis öka materialåtervinningsnivå, m.m. 

 
3.2 Arbetsmetodik för LCA 

Arbetsmetodik för en livscykelanalys kan delas in i fyra olika steg; mål och omfattning, 
inventeringsanalys, miljöpåverkanbedömning och tolkning av resultat, se figur 4 nedan.  

 

Figur 4 Illustration av struktur för livscykelanalys (baserad på Baumann & Tillman, 2004, s.20). 

I det första steget (Mål och omfattning) ska anledningen till genomförandet av 
livscykelanalys och resultatens användningsområde till exempel för produkts marknadsföring 
eller utveckling, m.m., presenteras. Därefter väljs en funktionell enhet som är ett mått på 
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systemets prestanda eller funktion. Val av funktionell enhet är speciellt viktigt exempelvis om 
en jämförelse mellan två produkter utförs, detta för att en gemensam nämnare krävs. Däremot 
räcker det att insamla information gällande de olika aktiviteter under en produktprocess som 
belastar miljön, om LCA-ändamål är att få mer kännedom om produktsystem (Rydh et al. 
2002).  

Efter definieringen och bestämningen av LCA:s syfte och funktionell enhet ska även 
systemgränser fastställas.  Med systemgränser avses vilka aktiviteter under en produktprocess 
skall ingå i en LCA-studie. Systemgränser kan utföras på olika nivåer avseende natursystem, 
andra produkters livscykler, geografiskt samt i tiden. Man kan presentera systemgränser som 
ett flödesschema i form av “grind till grind’’ där omfattningen av studien inkluderar 
förslagsvis från “process till användning’’ av en vara, se figur 5. Likaså är kvalitet av data 
väldigt viktigt att ta hänsyn till vid studien, framförallt om studien skall komma ut till 
allmänheten. Bedömning av datakvalitet ska begränsas till tidsram, geografisk samt 
teknologisk täckning. Förutom dessa faktorer ska även mättekniska parametrar beaktas och 
beskrivas mätmetoder noggrant, detta för att kunna utföra bedömning av datakvaliteten (Rydh 
et al.2002). 

 

Figur 5 Illustreras en livscykelmodell (Baumann & Tillman, 2004, s.20). 

I andra steget (Inventeringsanalys) beskrivs insamling av resursanvändning gällande både 
materia och energi i hela livscykeln, utsläpp till luft och vatten som är påföljder av 
resursanvändning samt avfall. Likaså tillkommer i detta moment beräkningar för emissioner, 
energi och råmaterialmängder för varje enhetsprocess som är relaterad till den funktionella 
enheten. Det är viktigt att beakta vilka olika bränslen och elektricitetkällor som används vid 
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energiberäkningar i LCA-studien. Detta för att vissa energikällor är ojämförbara på grund av 
dess energikvalité. Till exempel 1 kWh elenergi skiljer sig från 1 kWh 50°C värmeenergi på 
grund av energikvalitet.  

För att underlätta inventeringen kan ett processträd d.v.s. flödesschema, ritas. Se figur 6 nedan 
som visar en tydligare bild av systemet och avgränsningar (Rydh et al.2002).  

 

Figur 6 Illustrerar ett processträd (vagga till grav) för fasadmaterials användning till en modulbyggnad. 

Genom inventeringsanalysen fås fram en mängd siffor angående utsläppen av emissioner till 
luft och vatten samt hur mycket resursförbrukning blir av det. Det är dock svårt att dra riktiga 
slutsatser från mängden och komplexiteten av data gällande påverkan på omgivning varför 
olika metoder för förenkling av inventeringsdata utvecklats, i syftet att kunna omvandlas till 
färre siffor. Därefter kan inventeringsdata brytas ner ytterligare ett steg och göra om till en 
siffra genom viktning. Dettas steg kallas miljöpåverkansbedömning (se figur 4). 

Miljöpåverkansbedömningen består av tre olika faser. Den första fasen är klassificering som 
innebär att sortering av olika ämneskategorier genomförs i miljöeffektkategorier avseende 
deras miljöpåverkan, exempelvis global uppvärmning, växthuseffekt och försurning. Den 
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andra fasen är karakterisering som går ut på att multiplicera inventeringsdata med en 
karakteriseringsfaktor som är karakteristisk för varje ämne- och miljöeffektkategori. 
Karakteriseringen syfte är att möjliggöra bedömningen av olika emissioners miljöbelastning i 
fall deras effekter är relaterade till varandra. Karakteriseringsfaktorer bestäms genom att 
analysera den tänkbara miljöpåverkan som kan tillkomma vid ett ämnes utsläpp i miljö eller 
vid resursanvändning. Sedan genomförs en viktning där inventeringsresultaten vägs samman 
till ett tal som även är den totala miljöpåverkan. Det finns flera olika metoder för viktning och 
beroende på bland annat geografiska gränser och tidshorisonter kan ett val göras. Däremot 
viktningsfaktorer är osäkra därför att det inte baseras på naturvetenskapliga studier utan 
baseras på metodens utgångpunkter och systemgränser. Av denna anledning bör viktning 
endast användas i syftet att underlätta tolkning av inventeringsresultaten (Rydh et al.2002).  

Resultatet ska analyseras (sista steget: Tolkning av resultatet) och utvärderas i förhållande till 
studiens målsättning och systemgränser sedan för att kunna dra slutsatser och att upplysa och 
ge rekommendationer. Denna fas är en av de viktigaste faser i en livscykelanalysstudie och 
det är här målsättningen skall uppfyllas. Det är starkt rekommenderat att utföra 
osäkerhetsanalys och känslighetsanalys för en LCA-studie. Med osäkerhetsanalys avses en 
kvantitativ analysering av osäkerheterna i en LCAs tre faser; mål och omfattning, inventering 
samt miljöpåverkanbedömning. 
 

Känslighetsanalys är en systematisk procedur för att bedöma 
effekterna som valda metoder och data som har på studiens resultat.  
Olika nyckelparametrar kan varieras, till exempel teknisk prestanda 
eller val av systemgräns. 

(Rydh et al. 2002) 
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4. Kostnadsanalys 

Aktiviteterna under en produktionsprocess exempelvis inköp, användning eller förbrukning av 
resurser, bearbetning och montering av byggnadsmaterial medför olika kostnader (Révai 
2013). För denna studie används följande kostnadsbegrepp för kostnadskalkylering i kapital 6: 
inköpskostnad, transportkostnad, installationskostnad, underhållskostnad samt övriga 
kostnader. 

Inköpskostnaden avser de utgifter som betalas för att anskaffa något. I det här arbetet 
innefattar inköpskostnaden för anskaffning av brandimpregnerad träpanel och 
fibercementskiva till fasadbeklädnad. 

Transportkostnaden är kostnaden för att förflytta förslagsvis en vara, från en plats till en 
annan plats till exempel tillverkningsfabrik av byggprodukter till en byggarbetsplats med 
hjälp av olika transportmedel. I det här fallet gäller transporten av fasadmaterial till Flexators 
anläggning i Gråbo. 

Installationskostnad omfattar i den här studien kostnader för att utföra ett arbete. Hur stor 
kostnaden blir utgår till exempel från byggnadsmaterialets enhetstid. Enhetstid är tiden som 
det tar för en person att genomföra en aktivitet, exempelvis uppsättning av 1 m2 träpanel. 
Varje byggnadsmaterial har specifika enhetstider och med hjälp av enhetstid och 
materialmängder kan beräkningarna för tidsåtgång d.v.s. arbetstimmar samt kostnader 
genomföras. Följande formel används för beräkningar av tidsåtgång (Révai 2013): 

 

(1) 

Materialförbrukningen är den mängden som levereras till arbetsplatsen och det som redovisas 
i materialleverantörens fakturor. Den skiljer sig från den teoretiska mängden. Eftersom det 
beräknas vanligtvis överförbrukningen av materialet med i materialförbrukningen, vilket även 
kallas åtgångstal eller spill.  Hur stort åtgångstal det är bestäms av entreprenören beroende på 
olika typer av material. En del byggnadsmaterial har större åtgångstal än andra. 
Materialförbrukningen kan beräknas enligt formeln nedan(Révai 2013): 

Underhållskostnad avser olika kostnader som uppkommer vid utförandet av åtgärder för att 
upprätthålla fasadens estetiska och tekniska funktion. I denna kostnadskategori ingår såsom 
lön för underhållspersonal, inköp för olika hjälpmedel, m.m (Schaub 1990). 
Nuvärdeberäkningen för underhållskostnad används följande formel.   

                                         (3) 

I kostnadskategorin ’’övriga kostnader’’ ingår kostnader för borrning och skärning för 
fibercementskiva samt färg och toppstrykmålning för brandimpregnerad träpanel.  

Tidsåtgång 
Arbetstimmar 

Teoretisk mängd 
Antal enheter enligt ritning 

 

Enhetstid 
Arbetstimmar per enhet 

 

x = 

Materialförbrukning 
Enligt fakturor 

 

Teoretisk mängd 
Antal enheter enligt ritning 

 

Åtgångstal 
Överförbrukningsfaktor x = 

NV= U/(1+ r)n, där U= unerhållskostnad, r = kalkylränta, n= antal år. 

(2) 
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5. Arbetsmiljö – sociala aspekter och hållbarhet 

För att kunna skapa kvalitét och effektivitet i ett arbete är det väldigt viktigt att ha en god 
arbetsmiljö och friska medarbetare. Genom att skapa ett gott arbetsmiljöarbete på en 
arbetsplats minskar risker för skador och frånvaro vilket kan bli ett bidragande till lägre 
kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering (Sveriges Byggindustrier 2015). Arbetsmiljön på 
arbetsplatser styrs av arbetsmiljölagen (AML) och syftet är enligt de senaste ändringarna 
(1994:579) att “förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö’’. Enligt AML har arbetsgivaren allt ansvar för att motverka ohälsa och olyckor 
samt vidta alla åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska tas hänsyns 
till vid varje aktivitet och arbetstagaren ska få möjlighet att delta. Det ska även finnas en 
arbetsmiljöpolicy som omfattar inriktningen på arbetsmiljöarbetet och målsättningarna inom 
arbetsmiljöområdet, tillgängligt i verksamheten (AV 2016).  

Även om byggbranschen i Sverige har bättre arbetsmiljö än andra länder inträffar alltjämt 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Enligt arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket visar 
det sig att totala anmälda arbetsolyckor från alla branscher i Sverige under 2015 var 31 150 st. 
och 11 % (3 476 st.) av dessa olyckor har kopplingen till byggindustrin. Bakomliggande 
orsakerna är exempelvis materialfall, skadad av verktyg och föremål, m.m. Likaså för 
arbetssjukdomar där olyckor inte är orsaken, hade 12 040 st. anmälningar kommit till 
Arbetsmiljöverket och 7 % (777 st.) av dessa arbetssjukdomar var relaterade till 
byggindustrin. Figuren nedan visar bakomliggande orsaker till arbetssjukdom inom 
byggindustrin (AV 2016).  

 

Figur 7 Illustration av olika arbetssjukdomar i byggindustri (AV 2015). 

Arbetsmiljön på en modulstillverkningsanläggning skiljer någorlunda sig från en vanlig 
byggarbetsplats på grund av olika arbetsmetoder samt dess förutsättningar. Till exempel 
arbetstagarna utsätts inte för nederbörd och kyla vid modultillverkningen, vilket kan vara en 
oundviklig faktor i en vanlig byggplats (Flexator 2016b). Däremot förekommer liknande 
arbetsmiljöfrågor vid installation av fasadbeklädnad till exempel buller från maskiner och 
andra hjälputrustningar, kemiska eller biologiska (damm, dåliga lukter) samt ergonomiska 
belastningar m.m. Därför är det viktigt att kartlägga och förebygga risker som finns i 
verksamheten förslagsvis genom medarbetarundersökningar eller medarbetarsamtal (Sveriges 
Byggindustrier 2015). 
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6. Genomförande och resultat  

I detta avsnitt presenteras genomförande och resultat från LCA-beräkningar, kostnadsanalys 
samt sammanställning av intervjusvaren. Alla figurer och information tas inte med i själva 
rapporten, men bifogas som bilagor. Bilagor (3-6) ska gälla för LCA, (2) för kostnadsanalys 
och (1) för intervjuer.  

6.1 LCA  

Målet med denna LCA-studie är att kunna bedöma vilken fasadbeklädnad, brandimpregnerad 
träpanel eller fibercementskiva som har minst miljöpåverkan. Resultatet kommer sedan att 
användas som en miljömässig aspekt till denna rapports syfte. Detta innebär också att resultat 
inte kommer att användas för annat än syftet.  

Studiens funktionella enhet är “1 m2 av fasadbeklädnad levererat till Gråbo’’, detta för att 
underlätta utförandet av beräkningar samt att lättare förstå jämförelsen. Däremot väger 
fasadmaterialet av 1 m2 olika och detta beaktas vid genomförandet. Denna LCA är “grind till 
grind’’ d.v.s. studien omfattar tillverkning av fasadmaterialet i respektive länder (Norge och 
Tyskland) samt transport av materialet till Flexators anläggning i Gråbo. Se figuren nedan 
som visar studiens processträd och systemgräns. 

 

Figur 8 Illustrerar ett processträd/systemgräns för LCA-studien. Euro 5 är lastbilmodellen. 
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Följande antagande gjordes för denna livscykelanalys: 

• semi-trailer lastbil (Euro 5) används som transportmedel, detta eftersom leverantören 
strävar efter miljöklassade lastbilar, lägst Euro 4, men helst Euro 5 (Moelven 2016b) 

• materialspill uppstår inte under transporten, detta för att det inte finns data om 
materialspill 

• interntransporter är försumbara, eftersom data saknas 

Och följande faktorer utelämnas i livscykelanalysen: 

• lagerhållning och borrning samt skärning av fibercementskiva  

• processer för brandimpregnering av träpanel samt högt tryckning av fibercementskiva, 
eftersom dessa processer inte hittas i SimaPros databas 

• alla typer av materialspill (spån, flis, bark, m.m.) som uppstår vid fabrik, då det inte 
finns information om hur mycket av dessa material uppkommer vid sågverk 

• förpackningsmaterial till båda fasadbeklädnader 

 

All indata till SimaPro hämtas från byggvarudeklaration (BVD 3), Sunda Hus och EPD 
(Enviromental Product Declaration), eftersom det är den enklaste vägen att få tag på 
nödvändiga data inom tidsram. Detta minskar dock möjligheten till att få en bättre data för 
arbetet, därför att det inte finns all information i nyss nämnda dokument. Samtidigt finns det 
information om all energianvändning och olika resurser för tillverkning av valda 
fasadbeklädnader och det är tillräckligt för att kunna utföra en trovärdig livscykelanalys med 
hjälp av SimaPro.  

Det finns flera olika metoder för utvärdering av miljöaspekter i SimaPro och ReCipe 
Endpoint (H) valdes för detta arbete. ReCipe består av 18 olika miljöpåverkanskategorier och 
dessa ytterligare delas in i tre huvudgrupper i det sista steget (endpoint): mänsklig hälsa, 
ekosystem och resursanvändning. I mänsklig hälsa ingår miljöpåverkankategorier såsom 
strålning, ozonskiktuttunning, humantoxicitet, partiklar medan ekosystem utgör bland annat 
av övergödning, försurning, markanvändning för städer och jordbruk samt vatten-, fossila 
bränsle- och mineralanvändning i resursanvändning (se övergripande strukturen av metoden 
i bilaga 3). I ReCipe omvandlas mängder av livscykelinventeringsresultat till ett begränsat 
antal av indikatorpoäng, vilket underlättar för att förstå och tolka slutresultat. ReCipe 
Endpoint är även hierarkiskt vilket innebär att försiktighetsprincipen används och appliceras 
för långsiktigt perspektiv, det vill säga att ingenting utelämnats (ReCipe u.å.). Av detta skäl 
valdes ReCipe Endpoint (H) framför andra metoder.  

Träpanelen (10 kg/m2) transporteras från Moelv (Norge) och transportsträckan till Gråbo är ca 
450 km. Fibercementskivan (16 kg/m2) transporteras från Heidelberg (Tyskland) till Rodekro 
(Danmark), sedan körs materialet vidare till Sverige, via Malmö (motorväg), alltså inget 
fartyg inblandad och transportsträckan är ca 1420 km.  
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Figur 9 Visar påverkan för mänsklig hälsa, ekosystem samt resursanvändning från transport, enligt 
ReCipe Endpoint (H), (mPt=milli poäng).  

Resultat (figur 9) visar att miljöpåverkan från transport av fibercementskivatransporten är 
större i alla tre aspekter d.v.s. mänsklig hälsa, ekosystem samt resursanvändning. 
Fibercementskivans påverkan för mänsklig hälsa är 165 mPt, medan 35 mPt för 
brandimpregnerad träpanel. När det gäller resursanvändningen står fibercementskiva för 150 
mPt och 60 mPt för träpanel. För ekosystem är fibercementskiva ca 85 mPt, medan 20 mPt för 
träpanel (se även bilaga 4 som visar alla miljöpåverkankategorier från transport). Dessa poäng 
gäller endast för att se skillnaden mellan de två olika alternativen.  

 

Figur 10 Påverkan från tillverkningsprocessen av valda fasadbeklädnader (Pt=poäng). 

Figur 10 visar att tillverkningsprocess för brandimpregnerad träpanel har lägre miljöpåverkan 
än fibercementskiva för samtliga. I processer ingår materialtillverkning och målning. Data 
och de detaljerande processer som användes hittas i BVD, Sunda Hus och EPD. För träpanel 
är 2,8 pt (mänsklig hälsa), 2 pt (ekosystem), 1,4 pt (resursanvändning) medan 6 pt (mänsklig 
hälsa), 3,2 pt (ekosystem) samt 3,3 pt (resursanvändning) för fibercementskivan, d.v.s. 
ungefär två gånger större. 
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Figur 11 Samtliga miljöpåverkankategorier för brandimpregnerad träpanel och fibercementskiva.  

Figur 11 visar att brandimpregnerad träpanel har lägre miljöpåverkan än fibercementskiva av 
samtliga miljöpåverkankategorier (alla 18 miljökategorier bifogas i bilaga 4). I beräkningen 
ingår transport, materialtillverkning samt målning och beläggning. Till exempel 
miljökategorier för klimatförändringar, markomvandling och metallsutarmning skiljer inte 
stort för de två fasadbeklädnaderna medan resterande miljökategorier är varierande.  För att 
kunna lättare förstå detta resultat utförs en viktning och presenteras enligt figur 12.  

 

Figur 12 Viktningsresultat från brandimpregnerad träpanel och fibercementskiva (Pt=poäng). 

Viktningsresultat visar att brandimpregnerad träpanel är bättre för mänsklig hälsa, ekosystem 
samt resursanvändning. För mänskliga hälsa har träpanel 2,8 Pt, medan fibercementskiva står 
för 6,3 Pt. Det avser 1,6 Pt för träpanel och 3,2 Pt för fibercementskiva i ekosystem. 
Detsamma med resursanvändning står träpanel för 1 Pt medan fibercementskiva för 3,7 Pt. 
Detta innebär att fibercementskiva har två gånger större miljöpåverkan än brandimpregnerad 
träpanel. 
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6.2 Kostnadsanalys  

Funktionellenheten är ’’1m2 av fasadbeklädnad’’ för båda materialen. Detta innebär att 
beräkningsresultatet som presenteras senare i arbetet avses enbart för ’’kr/m2’’. Enligt 
platschefen är lön för arbetstagaren 285 kr/timme, exkl. omkostnader. I materialinköpspris 
ingår frakten enligt leverantörer, vilket medför 0 kr för transportkostnaden. Tidsperiod för 
underhåll beräknas till 20 år, eftersom det är modulernas beräknade livslängd.   

Enligt produktinstruktion från Moelven (2016), ska brandimpregnerad träpanel målas direkt 
efter montering och förutom regelbundna inspektioner, ska en ommålning utföras vart 8 - 12:e 
år för täckande system. Detta innebär att en ommålning (10:e år d.v.s. n=10) kommer 
genomföras av Temporent. Det finns rekommendation från leverantören gällande färgval att 
Nordica Eko Husfärg ska användas för toppstrykmålning vilket också inräknas denna färg i 
kalkylen. Inget underhåll för fibercementskiva.  

Utöver ovanstående faktorer kan andra underhålls- och tilläggsarbete förekomma. Här tas 
ingen hänsyn till kostnader för inspektion, rengöring och skrapning innan ny strykning, 
grundmålning och doppning av ändträ vid kapning och behovsstyrt underhåll d.v.s. reparation 
av skador, m.m. Det kan även förekomma kostnader för hjälputrustning vid ommålning eller 
reparation. Fibercementskivan som inte kräver mycket underhåll enligt leverantören, bör 
också rengöras ett antal gånger under produktens livslängd samt att åtgärda eventuella skador 
som uppstår eller slitage på material. Däremot utelämnas de nämnda faktorerna i detta arbete 
på grund av brist på data. Även kostnaden för energianvändningen vid installation utelämnas.  

I beräkningarna ingår kostnader för materialinköp, arbetstimmar, underhåll samt övriga 
kostnader såsom färg, toppstrykmålning (efter installation), borrning (7 kr/hål) och skärning 
(19 kr/lpm). Två industriarbetare antas utföra uppsättning av 1m2 fasadbeklädnad tillsammans 
på grund av materialets vikt och att det är effektivare (snabbare). Figuren nedan visar olika 
kostnader för valda fasadbeklädnader. Kalkylräntan (för underhåll) för denna beräkning antas 
bli 4 %. All data som används i beräkningar listas i bilaga 2. 

 

Figur 13 Visar olika kostnader för fibercementskiva och brandimpregnerad träpanel. 
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Resultatet visar att fibercementskivan har högre inköpskostnader än brandimpregnerad 
träpanel, däremot tar det mindre tid att sättas upp. Detta för att fibercementskivan är förborrad 
och skuren till bestämda mått vilket leder till att ytterligare bearbetning inte sker vid 
installation. När det gäller underhåll är det endast trämaterialet som behövs, detta på grund av 
att fibercementskivan antas vara underhållsfri. För övriga kostnader där kostnader omfattar 
för borrning, skärning, målning och färgpris, har träpanelen högre kostnad. 

Efter summering av samtliga kostnader från figur 14 visar enligt figuren 15, att 
brandimpregnerad träpanel har högre kostnad per kvadratmeter än fibercementskiva. 
Skillnaden är ca 103 kr/m2.  

 

 

Figur 14 Kostnadsjämförelse mellan fibercementskiva och brandimpregnerad träpanel (1 m2). 
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6.3 Sammanställning och analys av intervjuer 

En strukturerad intervju med åtta industriarbetarna från väggstation gällande 
arbetsmiljöfrågor vid installation av de valda fasadmaterialen genomfördes. På grund av brist 
på tid begränsas arbetsmiljöfrågorna synnerligen, varför frågorna formuleras endast för att få 
en helhetsbild av arbetsmiljön vid installation. Nedan presenteras intervjuresultatet, detta efter 
sammanställning och bearbetning av alla intervjusvar.  

Första frågan handlar om hur länge de har arbetat som industriarbetare, vilket inte är en 
arbetsmiljöfråga. Detta frågades ändå för att få svar om arbetsmiljön har kopplingar till 
arbetarnas erfarenheter. Följande figur 12, visar att 75 % av de intervjuade har arbetat som 
industriarbetare mer än fem år och 25 % har mindre än tre år. Detta resulterar också till att de 
som har arbetat mindre än tre år, inte har sysslat med båda fasadmaterialen.  

 

Figur 15 Fördelning av industriarbetarna arbetsår.  

Respondenter som inte arbetat med bägge fasadbeklädnaderna, alltså de som svarade “nej” 
eller ’’inget av dem’’ till fråga 2, svarade endast på fråga 6, där de har möjlighet att ge sina 
synpunkter på vilket fasadmaterial de helst skulle föredra ur t.ex. hälso- och säkerhetsrisker. 
Detta resultat beskrivs i senare delen av arbetet.  
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Respondenter (6 industriarbetare) som har arbetat med båda materialen, alltså som svarade 
“ja” på fråga 2, får en följdfråga som behandlar vilket fasadmaterial de anser är lättast att 
arbeta med. Denna fråga är även relaterad till fråga 3, där ergonomiska belastningssynpunkter 
står i fokus. Av alla som svarade tycks träsfasadsmaterialet (brandimpregnerad träpanel) vara 
lättast att arbeta med, se figur 14. De valde trämaterialet eftersom det väger mindre, är lättare 
att hantera och montera samt för dess möjlighet för finjustering vilket är svårt med 
fibercementskiva.  

 

Följdfråga  Vilken fasadbeklädnad tycker du är lättast att arbeta med? Varför? T.ex. 
hantering & montering, m.m. 

Fråga 3 Vilken fasadbeklädnad tycker du är bäst ur belastningssynpunkt (kropp)?  

Fråga 4 Vilken fasadbeklädnad skapar minst buller under arbetet?  

Fråga 5 Vilken av fasadbeklädnad skräpar ner minst? 

 

Figur 16 Intervjusvar och frågor gällande arbetsmiljö vid installationsarbete med fasadbeklädnad. 

Fråga 4 handlar om vilken fasadbeklädnad som skapar minst buller under arbetet och 33 % 
(2st) av respondenterna tycker att brandimpregnerad träpanel har minst buller medan 60 % 
(4st) svarade fibercementskiva. Buller omfattar allt med spikning samt olika hjälputrustningar 
vid uppsättning av fasadbeklädnader. Fråga 5 behandlar vilket av materialet som minst 
skräpar ner och alla svar är trämaterialet. Respondenter som svarade endast fråga 6 var 
överens om att helst föredra brandimpregnerad träpanel förre fibercementskiva för att den 
förstnämnda fasadbeklädnaden är lättare att hantera och montera.  
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7. Diskussion 

Utgångspunkten för det här arbetet var att ta reda på vilket av fasadbeklädnaderna, 
fibercementskiva eller brandimpregnerad träpanel som är bäst ur hållbarhetsaspekter. 
Hållbarhetsaspekter i detta arbete omfattar ekologiskt, ekonomiskt samt socialt aspekter. 
Livscykelanalys, kostnadsanalys samt arbetsmiljön vid montage för båda fasadbeklädnader 
har utförts. Nedan presenteras diskussion gällande resultat från kapital 6.  

Enligt beräkningen från LCA mjukvaran SimaPro är brandimpregnerad träpanel bättre ur ett 
miljömässigt perspektiv än fibercementskiva. När det gäller transporter för materialet används 
liknande transportmedel, d.v.s. semitrailer lastbil (Euro 5) och transporten för 
fibercementskivan har störst miljöpåverkan. Detta resultat beror på olika transportsträcka för 
valda fasadbeklädnader och det är uppbenbart att längre sträcka kommer att ha större 
påverkan d.v.s. transportsträcka mellan Tyskland och Gråbo är dubbelt så lång än sträckan 
mellan Moelv och Gråbo. En annan faktor är att fibercementskivan väger tyngre än 
brandimpregnerad träpanel (16 kg/m2 mot 10 kg/m2) vilket leder till att det går åt mer bränsle 
för transport, därmed medför det större utsläppsmängd. Dessutom kommer den färdiga 
modulen med fibercementskiva att väga mer, förutsatt att moduler har samma storlekar samt 
inredningsmaterial. Detta innebär att miljöpåverkan från modulen med fibercementskiva 
kommer vara högre än trämaterialet under transporten till uthyrningsplaster. Miljöpåverkan 
från transporter är dock någorlunda lågt jämfört med miljöpåverkan från 
tillverkningsprocessen och målning (se bilaga 5). Denna faktor kan bero på att lastbilar är 
moderna och miljövänligare.  

Även vid tillverkningsprocessen visar det sig att fibercementskivan har störst miljöbelastning. 
Möjliga anledningar till detta är att tillverkning av cement från kalk resulterar också in 
mycket CO2 utsläpp (Fagerlund 2011) samt att fibercementskivan består av fler komponenter 
än vad brandimpregnerad träpanel gör och dessa faktorer kan avgöra hur stor miljöpåverkan 
kommer att bli. Om LCA metoden genomfördes som en ’’vagga till grav’’, kan påverkan från 
brandimpregnerad träpanel bli annorlunda. Eftersom träpanel ska målas efter uppsättning 
samt underhållas oftare än fibercementskiva beroende på hur ofta modulen omflyttas under 
dess livstid. Vid underhållsarbetet förekommer vanligtvis användandet av olika hjälputrusning 
och målarfärg som kan leda till en större miljöbelastning. Dessutom lagrar trä koldioxid under 
livstiden och det är oklart hur mycket koldioxidutsläpp som uppstår när trädet huggs ner eller 
dör. Enligt BVD kommer vissa komponenter till brandimpregnerad träpanel från andra länder 
och det transportslag som används är lastbil, tåg och båt vilket även kan ha en stor påverkan 
för miljön.  

Fördelen med trämaterialet är att enligt Skogindustrier (2004) går 51 % av ett träd till sågverk, 
medan resten används för stolpar, ved, massabruk m.m. Vid sågverk uppkommer träflis, bark, 
sågspån som i sin tur används för energiproduktion vilket inte beaktas i studien. Om dessa 
faktorer tas hänsyn till i arbetet blir resultat från tillverkning av träpanel annorlunda, d.v.s. 
lägre miljöpåverkan, då sågspån vanligtvis används för torkning istället för fossila bränsle.    

Alla tillverkningsprocesser för brandimpregnerad träpanel och fibercementskiva finns inte 
tillgängligt på SimaPros databas, varför vissa processer utelämnas. Dessa processer kan vara 
de största källorna till miljöpåverkan varför en studie som omfattar alla processer krävs för att 
kunna fastställa att brandimpregnerad träpanel är miljömässigt bättre. När man inkluderar 
flera processer, bör man även utföra en känslighetsanalys i syftet att kunna se vilken process 
är viktigast för slutsatsen.  
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En kostnadsanalys upprättas för att kunna bedöma vilket material som är bäst ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Beräkningar visar att fibercementskivan är bäst för ekonomin. I 
beräkningen antas att ytterligare bearbetning av fibercementskivan inte inträffar på Flexators 
anläggning i Gråbo. Ibland kan ett antal bearbetningsarbete dock förekomma, detta på grund 
av felritning eller ändringar i moduler m.m., vilket skulle medföra ytterligare kostnader som i 
sin tur påverkar den slutliga kostnaden för fibercementskivan.  

Det antogs även i arbetet att Temporent skulle utföra endast en ommålning för träpanel under 
modullivstid (20 år). Däremot kan underhållsbehovet för träsfasaden förekomma under tätare 
intervall beroende på geografiskt läge och hur mycket modulen flyttas. Detta skulle öka 
kostnader av träfasaden jämfört med fibercementfasaden ännu mer. Till exempel om modulen 
utsätts för stark vind, saltvatten eller snö, eller flyttas oftare vilket kan orsaka mer slitage, kan 
underhållsarbete förekomma mer än för en modul som inte omfattas av dessa faktorer. 
Leverantörer till båda fasadmaterialen rekommenderar även att fasaden ska besiktigas varje år 
samt att uppkommande skador ska åtgärdas omedelbart. Det är dock svårt att ha med dessa 
faktorer i beräkningen, eftersom det är oklart hur ofta skador inträffar i fasaden samt hur lång 
tid det tar att besiktiga och åtgärda en kvadratmeter fasad.  

Vid rivning och transport till deponi eller förbränning, är det även möjligt att kostnader för 
fibercementskivan blir högre än brandimpregnerad träpanel, detta på grund av dess vikter 
samt avfallsavgifter. Avfallshantering- och kostnader utesluts dock från detta arbete på grund 
av tidsbrist och vidare studie behövs för att kunna fastställa denna faktor. Ett annat exempel är 
om fibercementskivan spricker efter 10 år och behöver bytas ut mot samma artikel, finns det 
risk att samma produkt inte längre är kvar på marknaden. Då kan det krävas åtgärder som kan 
medföra stora avgifter exempelvis att man måste byta hela fasader. Däremot med träpanel går 
det lättare att byta mot liknande trämaterial och målas om utan att behöva byta hela fasaden.  

Även om flera faktorer som medför kostnader utelämnas i kalkyleringen, är det ganska tydligt 
att träpanel kommer att ha högre kostnader ur livscykelperspektiv, detta på grund av träpanels 
underhållsbehov. Samtidigt är det viktigt att beakta företagets miljöimage och kundens 
önskemål. Om kunder är beredda på att betala mer för träpanel samt att träpanel förbättrar 
företagets miljörykte, kan det vara lönsamt i slutändan.  

För att få en helhetbild av arbetsmiljön vid installation av det valda materialet genomfördes 
en strukturerad intervju med industriarbetarna från väggstation. Brandimpregnerad träpanel 
har inte använts tidigare i anläggningen. Däremot har de arbetat med andra typer av 
trämaterial till fasadbeklädnad. Hantering och montering av brandimpregnerad träpanel inte är 
annorlunda från andra trämaterial. Alla respondenter är överens om, förutom i en fråga, att 
träfasadmaterialet är bäst ur arbetsmiljösynpunkt på grund av dess vikt samt möjlighet för 
finjustering. Frågan som industriarbetarna inte var överens om var buller. Mer än hälften av 
de intervjuade menade att montering av fibercementskiva skapar mindre buller. Men att 
arbetserfarenheter skulle vara en faktor till valet av träpanel går inte att dra en slutsats om.  

Största delen av antal arbetssjukdoms”anmälningar enligt AV (figur 7) består av ergonomiska 
belastningar och ur denna synvinkel är träpanel bättre på grund av vikten. Samtidigt finns det 
flera andra sociala aspekter som kan tas hänsyn till vid valet av fasadsmaterial. Till exempel 
arbetsmiljön på råmaterialutvinning, materialtillverkning, transport, rivning och 
avfallshantering, användarnas synpunkter, innemiljö i byggnaden, m.m. Arbetsmiljön vid 
monteringen av fasadmaterial är endast en liten bit av det stora sociala perspektivet, varför det 
krävs en större undersökning där ovanstående omständigheter beaktas. Detta för att kunna 
kartläggas om träpanel verkligen är ett bättre fasadmaterial ur ett socialt perspektiv.  
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Som påpekas ovan är denna studie ett första steg av ett mycket större projekt. Flera faktorer 
måste iakttas för ett mer påtagligt resultat. Till exempel omfattning, känslighetsanalys, andra 
kostnaderna, flera respondenter och andra intervjuteknik bör inkluderas.   

 

 

8.  Slutsats   

Ur ett miljömässigt perspektiv är brandimpregnerad träpanel bättre än fibercementskiva enligt 
en ’’grind till grind’’ livscykelanalys som genomfördes i studien. Trämaterialet har lägre 
inköpskostnader än fibercementskivan. Däremot har fibercementskivan lägre totala kostnader 
när andra faktorer såsom kostnader för installation och underhåll beaktas. Detta på grund av 
att träpanel har större underhållsbehov än fibercementskiva. Ur ett socialt perspektiv d.v.s. 
gällande arbetsmiljön vid montage av materialet är brandimpregnerad träpanelen bättre på 
grund av dess vikt och möjligheten för finjustering.   

På grund av avgränsningar vid genomförandet av LCA, kostnadsanalys samt sociala aspekter, 
kan rapportens resultat ifrågasättas. Samtidigt stämmer detta resultat med tidigare studier som 
nämndes i inledningen att trämaterialet är dyrare men miljövänligare ur ett 
livscykelperspektiv (Johansson & Dahlqvist 2009 och Ingemarsson & Lisle 2012).  

Avslutningsvis vill författaren till denna rapport poängtera att för att kunna dra en fullständig 
slutsats gällande rapportens frågeställning bör en mer omfattande undersökning utföras, där 
andra faktorer som inte togs upp i den här studien beaktas samt att osäkerhetsanalys och 
känslighetsanalys genomförs. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
1. Jag har arbetat i:  

! < 3 år                  
!   3-5 år                     
! > 5 år 

 

2. Har du arbetat med träpanel [1] och/eller fibercementskiva [2]? 
! Ja    
! Nej (vidare till fråga 6)  
! Inget av dem (vidare till fråga 6)  

Om JA, vilken fasadbeklädnad tycker du är lättast att arbeta med? Varför? T.ex. hantering & 
montering, m.m. 

! 1 
! 2  

Därför att 

 
3. Vilken fasadbeklädnad tycker du är bäst ur belastningssynpunkt?  

! 1 
! 2 

Kommentar 

 
4. Vilken fasadbeklädnad skapar minst buller under arbetet?  

! 1 
! 2 

 
5. Vilken av fasadbeklädnad skräpar ner minst?  

! 1 
! 2 

 
6. Vilken fasadbeklädnad föredrar du och varför? T.ex. hälsorisker, säkerhetsrisker? (Denna 
fråga gäller endast för svaret ’’inget av dem’’ i fråga 2) 

! 1 
! 2 

Därför att 
 

 

(

(

(
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Bilaga 2. Kalkyler för brandimpregnerad träpanel och fibercementskiva 
 

 
 
*Arbetstimmar = teoretisk mängd * enhetstid 
 

 
 
*Totalt = Inköpkostnad + montage + underhåll (n=10 år) + övriga  
 
 

 
 
* Timkostnad = 0,25 (h) * 285 (kr) 
* Målfärg = 0,2 l * 205 kr (kostnaden för färg) 
*Ommålning/underhåll = timkostnad + målfärg 
 
 
Nuvärde: 
 

  

Tider Material Tidåtgång
Typ av material Teoretisk mängd Åtgågstal Inköpmängd Enhettid Teooretisk mängd Arbetstimmar (h)*
Fibercement 1 kvm 1,2 1,2 kvm 0,2 1 0,2
Brandimpegnerad träpanel 1 kvm 1,2 1,3 kvm 0,28 1 0,28

Kostnader
Material Pris Inköpkostnad Montage Underhåll Övriga Totalt (kr)*
Brandimpegnerad träpanel 280 336 79,8 102,15 112,45 630
Fibercementskiva 295 354 57 0 89,5 501

130

Underhåll/övrig (träpanel) 1 m2 Övrig (fibercement) 1 m2
Målning (tid/h) 0,25 Hål-borrning 6 st 
Timkostnad (tid*285 kr)* 71,25 Skärning 2,5 lpm
Målfärg (0,2 m2/l) Nordika EKO* 41,2
Ommålning/underhåll (10 år)* 112,45

NV=(U/(1+(r)(n,(där(U=(unerhållskostnad,(r(=(kalkylränta,(n=(antal(år.(
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Bilaga 3.(Övergripande(strukturen(av(ReCipe(metoden(samt(18 olika 
miljöpåverkankategorier 
(
(

 
 
1 Ozone depletion   

 
7 Terrestrial ecotoxicity  

 
16 Fossil resource depletion  

 
2 Human toxicity  

 
8 Terrestrial acidification  

 
17 Mineral resource 

depletion  
3 Ionizing radiation  

 
9 Agricultural land occupation  

 
18 Water depletion   

 
4 Particulate matter 

formation  
 

10 Urband land occupation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Photochemical 
oxidant formation 
 

11 Natural land transformation  
 

6 Climate Change  
 

12 Marine ecotoxicity 

 13 Marine eutrophication  
14 Freshwater eutrophication   

 
15 Freshwater ecotoxicity 
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Bilaga 4. Alla miljöpåverkankategorier från transport för brandimpregnerad träpanel och 
fibercementskiva 
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Bilaga 5. Miljöpåverkan från olika processer; tillverkning, målning samt transporter 
 

 
 
Ovanstående figur gäller för brandimpregnerad träpanel, medan följande figur för 
fibercementskiva. 
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Bilaga 6. Nätverk för brandimpregnerad träpanel och fibercementskiva 
 

 
Brandimpregnerad träpanel 

 
 
 
 

 
Fibercementskiva 


