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WRL 2018:14 KL IMATNEUTR AL OMBYGGNATION

Sammanfattning
Detta projekt har utforskat frågan om hur klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt kan definieras. I 
dagsläget är Whites definition på klimatneutralitet inriktad på nybyggnadsprojekt, men dessa står 
endast för 1 % av det befintliga beståndet. Projektgruppen har resonerat kring fyra möjliga defi-
nitioner av klimatneutral ombyggnation och gjort en klimatberäkning av ombyggnationen av Maja 
Beskowskolan i Umeå som ett verkligt case. Beräkningen visade låg klimatpåverkan från material 
och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, men också att klimatpåverkan från avfallshantering 
kan vara stor.

Projektet har mynnat ut i ett förslag på definition av klimatneutral ombyggnation, som innebär 
att dessa projekt hanteras på samma sätt nybyggnadsprojekt, med skillnaden att avfallshantering 
tas med i klimatberäkningen. Eventuell rivning och avfallshantering bör också tas med om byggna-
der rivs för att ge plats åt nya. Detta skulle ge incitament både till återbruk av befintliga byggnader 
och till avfallsminimering.
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Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåver-
kan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn var 
cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar cirka 18 pro-
cent av Sveriges totala inhemska utsläpp (Boverket, 2018). För att nå riksdagens mål 
om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället 
och en omställning av byggbranschen. 

Inledning

Enligt Boverket är ett av hindren för att uppnå en lägre kli-
matpåverkan från bygg- och fastighetssektorn bristande 
kunskap om hur en byggnads klimatutsläpp kan beräknas. 
Vi behöver bli bättre på att förstå byggnaders klimat- och 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för att möjliggöra 
de val som på sikt kan minska byggbranschens klimatpå-
verkan. 

Vid nybyggnation är det lätt att definiera (åtminstone 
principiellt) vad en klimatneutral byggnad är: en byggnad 
som under sin livslängd balanserar minst lika mycket kli-
matutsläpp som den orsakar vid byggande och drift. Vid 
en ombyggnation är inte lika lätt att definiera begreppet, 
men det är på flera sätt minst lika viktigt. Ombyggnationer 
är en stor och viktig del av byggandet, och de byggnader 
vi har idag kommer i de flesta fall stå länge. Nybyggnatio-
nen står bara för ca 1 % av det befintliga beståndet, så 
det är inte rimligt att enbart fokusera på nya byggnader 
om vi ska nå klimatmålen.

SYF TE OCH MÅL

Syftet med det här arbetet har varit att utforska ett antal 
frågeställningar om klimatneutralitet  i förhållande till 
ombyggnation.  Målsättningen var att komma fram till ett 
förslag på definiton av vad en klimatneutral ombyggnation 
är. 

METOD

Inledningsvis gjordes en litteraturgenomgång och work-
shops inom projektgruppen för att resonera kring olika 
förslag på definitioner av klimatneutralitet när det gäller 
ombyggnadsprojekt. För att sedan testa våra egna olika 
förslag på definitioner av klimatneutral ombyggnation på 
ett konkret case utfördes en klimatkalkyl på ett specifikt 
ombyggnadsprojekt inom ramen för arbetet. 

FR ÅGE STÄLLNINGAR:

1. Hur skulle klimatneutralitet kunna definieras för 
ombyggnadsprojekt?

2. Hur ska byggnadens tidigare klimatskuld hanteras?

3. Behövs det en egen definition för ombyggnadspro-
jekt eller kan Whites definition anpassas?

WRL 2018:14 KL IMATNEUTR AL OMBYGGNATION
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LIVSCYK EL ANALYSER

En byggnads livscykel kan delas upp i olika skeden. 
De här skedena ligger till grund för vad som ingår i en 
beräkning av en byggnads totala klimatpåverkan. Det 
finns olika beräkningsmetoder för byggnaders livscy-
kel – stegen nedan är beskrivna enligt den europeiska 
standarden SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos bygg-
nadsverk (SIS, 2011).

A1–3 Produktskedet omfattar produktion av de byggpro-
dukter och andra resurser som kommer att användas – allt 
från utvinning av råmaterial till transport, förädling och 
tillverkning.

A4–5 Byggproduktionsskedet omfattar byggproduk-
ternas transport till byggplatsen och färdigställandet av 
byggnaden.

B1–7 Användningsskedet omfattar användning, under-
håll, reparationer och drift av byggnaden. Här ingår till 
exempel energi - och vattenanvändning vid drift.

C1–4 Slutskedet omfattar de processer som krävs för att 
riva och frakta bort byggnadsdelarna till återanvändning, 
återvinning eller deponering, när byggnaden uppnått sin 
livslängd

En byggnads livscykel

WHITE S DEF IN IT ION

Enligt Whites definition av klimatneutrala byggnader är det 
skedena A1-A5 samt B6 som ska beräknas. Klimatpåver-
kan från material, transport och driftskedet ska balanseras 
med produktion av förnybar energi och lagring av biogent 
kol.

A1-A5 kallas ibland ”initiala klimatskuld” och B6 ”årlig 
klimatskuld”.

OMBYGG NATION

Reparation och ombyggnad ingår som skeden i SS-EN 
15978, men inte i Whites defintion av klimatneutralitet. 
Vid en större ombyggnation kan man ställas inför frågan Livscykelskeden enligt SS-EN 15978:2011.

D Tilläggsinfo 

C1-2 
Slutskede

B1-7 
Användnings-
område 

A4-5
Byggproduk-
tionsskede

A1-3 
Produktskede

D

C4

C3

C2

C1

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A4

A3

A2

A1

Bortskaffning

Restproduktsbehandling

Transport 

Demontering, rivning

Driftens vattenanvändning

Driftsenergi

Ombyggnad

Utbyte

Reparation

Underhåll

Användning

Bygg- och installationsprocessen

Transport

Tillverkning

Transport

Råvaruförsörjning

om det är mest klimateffektivt att bygga om och för-
länga byggnadens livslängd, eller att riva och bygga nytt. 
Genom en ombyggnation finns då möjlighet att minimera 
utsläpp från alla skeden. Renovering innebär att färre nya 
produkter måste produceras och transporteras. Även 
utsläpp som förknippas med slutskedet kan minimeras, ef-
tersom färre byggmaterial behöver rivas och fraktas bort.
Hur utsläpp som undviks ska hanteras i en kalkyl kan 
diskuteras. Det är rimligt att tänka att utsläpp som undviks 
genom återbruk eller återvinning är något positivt. 
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Bygga nytt eller 
bygga om?

En fråga att ställa sig inför utveckling och 
förnyelse av befintliga områden och bygg-
nader är om det ur klimatsynpunkt är mest 
lämpligt att renovera eller om det är möj-
ligt att uppnå en större klimatvinst genom 
att riva och bygga nytt. Detta beror dels 
på tekniska ställningstaganden i klimat-
kalkylen, dels på ett antal andra faktorer.

Vid sidan av energianvändning utgör 
byggprocessen och byggmaterialet en 
betydande del av klimatpåverkan under 
en byggnads livslängd. Hur stor denna 
andel är varierar beroende på bland annat 
vilka material som används och byggna-
dens energiprestanda. Klimatpåverkan 
från energianvändningen beror på hur 
energieffektiv byggnaden är samt varifrån 
energin som används kommer ifrån. 

En annan faktor är avfall. Varje år står 

byggsektorn för ungefär en tredjedel av 
hela Sveriges avfall.  Denna mängd behö-
ver minskas och avfall som kan undvikas 
till följd av ombyggnation är därför en 
viktig miljöaspekt. 

Utöver klimataspekten spelar naturligt-
vis flera andra perspektiv in, som behöver 
vägas mot varandra i olika alternativ. Det 
kan exempelvis finnas skäl att riva vissa 
byggdelar på grund av miljö- och hälso-
farliga ämnen eller fuktskador. Det kan å 
andra sidan finnas skäl att bevara bygg-
nader på grund av stora kulturella värden.

Vi vill ta vara på platsen och
 byggnadernas unika kvaliteter och 

bejaka de olika tidsepokerna.” 
Arkitekt, Maja Beskowskolan 

Delar av Maja Beskow-
skolan har stora arkitek-

toniska kvaliteter med 
tidstypiska och robusta 

material. >>>
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Vad är klimatneutral 
ombyggnation?
Det finns i skrivande stund ingen officiell definition av kli-
matneutral ombyggnation. Varken SGBC:s remissversion 
av definitionen av ”Net Zero” eller Whites egen definition 
av klimatneutralitet tar upp nybyggnation kontra ombygg-
nation, och även om de inte uttryckligen endast gäller 
nybyggnation är det tydligt att resonemangen bygger på 
det. 

Boverkets rekommendation gällande LCA-beräkningar 
vid renovering är att inte räkna in historisk miljöpåver-
kan. Istället ska en renovering hanteras som om en ny 
livscykel påbörjas. Det som ska ingå i LCA-beräkningen 
enligt Boverket är produktion av material för nytillkom-
mande byggnadsdelar, rivning av förekommande material 
samt hantering av avfallet som en egen aktivitet under 
byggskedet (A1–A5) (Boverket, 2019).

”Den miljöpåverkan som skett historiskt belastar inte 

ombyggnaden. Det betyder att en ombyggnad där man 

återanvänder mycket av det ursprungliga huset har 

stora miljöfördelar jämfört med en ombyggnad som 

innebär stora förändringar, exempelvis där man först 

demonterar till stomrent.”  (Boverket, 2019)

byggda på 1980-talet (Sørensen et al, 2017). Bygg-
naderna byggdes om med målet att klimatpåverkan i 
byggnation skulle kompenseras med lokal produktion av 
förnybar energi. Stommen behölls, men fasaden byttes ut 
och tak och grund tilläggsisolerades för att nå passivhus-
standard. Man valde att inte inkludera den initiala klimat-
skulden från de delar som behölls (stomme samt den 
befintliga glasfasaden som återanvändes som invändiga 
glas). Argumentet var att man ville främja återbruk och att 
de befintliga delarna var över 30 år gamla.

MÖJLIGA DEFINITIONER 
Klimatneutralitet för en ombyggnation av en befintlig 
byggnad kan alltså definieras på flera olika sätt. Vi har i 
det här arbetet resonerat kring fyra möjliga olika defini-
tioner. En huvudsaklig avgränsning som skiljer definitio-
nerna emellan handlar om tidsaspekten, där frågan gäller 
hur historiska och framtida utsläpp ska hanteras, både 
för byggnadens befintliga material och för dess tidigare 
klimatpåverkan i drift.

A Ombyggnationen kompenserar sina egna 
utsläpp jämfört med status quo, d.v.s. de utsläpp 
som ombyggnationen ger upphov till kompenseras 
av sänkta årliga utsläpp jämfört med om man inte 
hade gjort något, d.v.s. om byggnaden hade fortsatt 
användas som tidigare. Här behöver alltså de årliga 
utsläppen inte nödvändigtsvis vara negativa – 
balanseringen kan utgöras av att man sänkt behovet 
av energi i energisystemet (vilket skulle kunna jämföras 
med att tillföra ny förnybar energi).

B Ombyggnationen gör byggnaden klimatneutral 
i drift, d.v.s. inga årliga nettoutsläpp. Den initiala 
klimatskulden av ombyggnationen räknas inte in.

C Ombyggnationen kompenserar sina egna 
utsläpp genom negativa årliga utsläpp. Detta 
motsvarar synsättet i en ny byggnad. Den årliga 
klimatskulden måste balansera den initiala, de tidigare 
utsläppen vägs inte in alls.

D Ombyggnaden kompenserar även för 
byggnadens tidigare utsläpp, d.v.s.  har i 

Ett argument för att inte räkna med historiska utsläpp 
är att historien är något vi inte kan påverka. Det enda 
vi kan påverka är vad som händer framöver, vilket är ett 
argument för att påbörja en helt ny livscykel. Det kan 
dessutom vara en utmaning att få tag på historiska data 
för äldre byggnadsdelars klimatavtryck. Ska detta med i 
kalkylen är det troligt att schablonvärden måste användas. 
Det kan dock anses vara för enkelt att friskriva sig från 
historiska utsläpp på det här sättet. Om ett krav på att 
kompensera för alla byggnadens utsläpp tillkommer, 
oavsett när i tid de har skett, leder detta troligtvis till mer 
ambitiösa klimatåtgärder vid ombyggnationen. Det finns 
dock också en risk att ett sådant synsätt gör det alltför 
svårt att nå klimatneutralitet, och att det därför blir färre 
projekt som arbetar med frågan.

ANDR A PROJEK T –  POWERHOUSE K JØRBO

Ett exempel på ett projekt som tidigare jobbat med kli-
matneutral ombyggnation är Powerhouse Kjørbo utanför 
Oslo. Projektet består av två kontorshus utanför Oslo 
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Figur 1. Schematisk bild av de olika definitonerna. 

klimatutsläpp

år

Klimatneutral ombyggnad – olika definitioner

initial klimatskuld 
(nybyggnation)

årlig klimatskuld 
(energianvändning)

ombyggnation

status quo

D – ombyggnationen gör 
byggnaden klimatneutral

B – klimatneutral i drift

A – ombyggnationen 
kompenserar sina egna utsläpp 
jämfört med status quo

C – ombyggnationen 
kompenserar sina egna utsläpp

x

x

fortsättningen negativa nettoutsläpp som kompenserar 
de utsläpp som byggnaden orsakat tidigare under sin 
livslängd.

De fyra olika definitionerna illustreras i figur 1. Oavsett 
alternativ tillkommer dessutom frågan om hur avfallet som 
uppstår p.g.a. renoveringen ska hanteras.

Alternativ D är helt klart det mest ambitiösa, men 
innebär som tidigare nämnts utmaningar med att beräkna 
byggnadens initiala klimatskuld (samt för eventuella tidi-
gare ombyggnationer). Man kan ha flera invändningar mot 
detta alternativ:

1. Att beräkna mängder för en befintlig byggnad 
är svårt, och detsamma gäller för att bestämma 
klimatpåverkan från material som producerats för 
länge sedan. Arbetsbördan i förhållande till nyttan 
kan därför ifrågasättas. Schablonvärden skulle 
kunna används, men dels är byggnader unika 
och dels finns det i dagsläget relativt lite data på 
klimatutsläpp för byggnader. 

2. Historiska utsläpp har redan skett – det vi kan 
påverka och därför bör arbeta med är utsläppen 
idag och i framtiden.

3. Många befintliga byggnader har troligen en 
mycket stor klimatskuld, som kan vara svår att 
överhuvudtaget kompensera. Få projekt skulle 
troligen vara aktuella, vilket minskar nyttan med 
definitionen.

Alternativ A-C bör alla vara möjliga att beräkna med en 
rimlig arbetsbörda. Alla kräver att man klimatberäknar de 
material som byggs in i och med ombyggnationen, samt 
att byggnadens framtida årliga utsläpp beräknas. I större 
ombyggnationer där ambitionen är att sänka energian-
vändningen, vilket tillsammans med byte av energislag 
troligen är den vanligaste åtgärden för att sänka de årliga 
klimatutsläppen, görs dock sannolikt ändå en energibe-
räkning. Alternativ A kräver också kännedom om byggna-
dens tidigare energianvändning. 

Beroende på hur ombyggnationens klimatskuld förhål-
ler sig till den årliga klimatskulden, kan alternativ C vara 
mer ambitiöst än A, och vice versa. Alternativ A kan också 
vara mer ambitiöst än C. Det går alltså inte att säga gene-
rellt vilket av dessa tre alternativ som är svårast att nå, 
utan det varierar från projekt till projekt.

I nästa avsnitt testas de olika definitionerna i ett verk-
ligt ombyggnadsprojekt.
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Exempel: 
Maja Beskowskolan

WRL 2018:14 KL IMATNEUTR AL OMBYGGNATION

För att testa begreppet klimatneutral ombyggnation i ett 
verkligt projekt gjordes en klimatberäkning av ombyggna-
tionen av Maja Beskowskolan i Umeå. Skolan är uppförd 
på 1950-talet samt till- och ombyggd på 1980-talet. 
Projektet beskrivs på följande sätt i projektets ansökan till 
Miljöbyggnad:

”Hela byggnaden rivs stomren och saneras. [...] Samtliga 

installationer byts ut. Värmesystemet kompletteras med 

bergvärme och efter ombyggnad består uppvärmning 

av både fjärrvärme och bergvärme. Nya solceller om 

en yta av ca 10 000 kvm installeras. Vissa delar av 

fasaden byts ut och kompletteras med ny isolering och 

nytt utvändigt fasadmaterial. Fönster byts genomgående 

ut. Ny takkonstruktioner på vissa delar som även 

tilläggsisoleras. [...] En nybyggnad/tillbyggnad (BY09) 

kommer att utgöra ny entré till skolan, denna kommer 

även att ha en förbindelsegång till skolans matsal.”

METOD

Eftersom det är en stor skola och en komplett klimatbe-
räkning inte ryms inom detta projekt, har beräkningen 
gjorts på ett förenklat sätt. Transporter och byggproduk-
tion har inte tagits med i beräkningen, utan beräkningen 
avser bara produktskedet (A1-A3), driftenergin (B6) och 
avfallshantering (C2-C4). Beräkningen går alltså inte att 
jämföra direkt mot Whites definition av klimatneutralitet. 
Kalkyltiden är satt till 50 år.

För att ytterligare avgränsa beräkningen har två bygg-
nader beräknats, en från 1950-talet och en från 1980-
talet (By07 respektive By14, se figur 2). Resultatet har 
därefter skalats upp utifrån golvarean (Atemp) för alla 
byggnadens 1950- och 1980-talsdelar. Denna metod 
bedöms ge en tillräckligt god uppskattning av klimat-
påverkan för hela ombyggnationen, eftersom i princip 

Figur 2. Översiktsbild ur programhandling.
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samma åtgärder gjorts i byggnaderna från respektive 
tidsepok. Den totala klimatpåverkan för hela skolan 
behövs för att ställa den mot klimatpåverkan från energi-
användningen, som har beräknats för hela skolan i projek-
tets energiberäkning.

Klimatberäkningen baserades på dessa underlag:

• Mängdning av material/ytor i IFC-modell respek-
tive ritningar.

• Generiska utläppsdata där det var möjligt (för att 
begränsa arbetet), annars produktspecifika data 
från leverantörer (EPD).

• Uppgifter om byggnadens tidigare energianvänd-
ning (tre år tillbaka).

• Energiberäkning av byggnaden efter 
ombyggnation.

• Utsläppsdata för energi (fjärrvärme från Umeå 
energi samt miljömärkt el i form av vattenkraft från 
Vattenfall).

• Avfallsstatistik från entreprenören.

MATERIAL

Följande byggnadsdelar och material ingår:

• Ytterväggar. Tilläggsisolering med mineralull 
samt nytt fasadmaterial.

• Fönster. 
• Innerväggar. Gips, plywood, mineralull och 

stålreglar.
• Golv. Linoleum, plastmattor, epoxigolv samt nya 

pågjutningar i cellbetong.
• Undertak. Plattor av glasull respektive träullit.
• Solceller.
• Grund och stomme av trä och betong i den till-

byggda entrén (By09).

Tilläggsisolering har även gjorts i vissa tak, men detta 
ingår inte beräkningen, liksom påbyggda fläktrum och 
byte av takmaterial. Invändiga dörrar och partier, el- och 
telesystem, VVS-installationer och hissar m.m. ingår inte 
heller. Beräkningen ger alltså en underskattning av klimat-
påverkan från material.

AVFALL

Klimatpåverkan från avfall beräknades utifrån avfallsta-
tistik tillhandahållen av entreprenören (t.o.m. maj 2019). 
Utsläppvärden har hämtats ur en IVL-rapport av klimatpå-
verkan för hela Sveriges avfall (Sundqvist & Palm, 2010) 
och en grov matchning av avfallsslagen i statistiken och 
rapporten gjordes. Vissa avfallsslag, t.ex. metaller, har en 
negativ klimatpåverkan eftersom återvinningen ersätter 
jungfruligt material. Datan inkluderar insamling, transport, 

återvinning, förbränning och deponering, och bör därmed 
kunna sägas motsvara skedena C2-C4. Däremot ingår 
inte C1, demontering/rivning. 

Denna beräkning får ses som en grov uppskattning 
– uppgifterna i rapporten är grova och projektets avfalls-
statistik består till stor del av ”osorterat avfall”. Dessutom 
har flera avfallsposter bara kunnat matchas mot utsläpps-
data för ”blandade ej differentierade material”, vilket avser 
blandat avfall från framförallt byggsektorn men även tjäns-
tesektorn och industrier). Osäkerheten är alltså stor och 
mer träffsäkra metoder för beräkning av avfallshantering 
är ett av de områden som behöver utvecklas för att kunna 
göra tillförlitliga klimatberäkningar av ombyggnationer. 

ENERG I

Byggnaden försörjdes med värme via fjärrvärme före 
ombyggnationen. I samband med ombyggnationen instal-
lerades bergvärmepump som står för viss del av byggna-
dens värmebehov.  Dessutom installerades en solcellsan-
läggning på taket. 

Klimatpåverkan för energianvändningen före och efter 
ombyggnationen har beräknats, inklusive solelproduk-
tionens balansering. För fjärrvärme har värdet för Umeå 
energis nät ur Fjärrvärmens lokala miljövärden 2018 
använts (80 g/kWh), för el Vattenfalls vattenkraft (10,5 g/
kWh) och för balansering med förnybar elproduktion 
nordisk elmix (160 g/kWh). För samtliga värden har en lin-
jär sänkning av utsläppen till år 2045 antagits, då Sverige 
enligt politiska beslut inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. Detta sätt att räkna ger alltså lägre värden 
för både utsläpp och balansering i driften.

RE SULTAT

Resultatet av beräkningen visar en klimatpåverkan på 
130 kgCO2e/m² inklusive balansering, se figur 3 där 
resultatet också redovisas uppdelat på delposter.

Klimatpåverkan från material har beräknats till 47 
kgCO2e/m² (38 inklusive balansering på grund av biogent 
kol). De största utsläppen för material kommer från golv, 
solceller och innerväggar. Knappt häflten av utsläppen 
för golv är renoverade pågjutningar på bjälklagen – tidi-
gare pågjutningar  innehöll bland annat masugnsaska och 
kunde inte behållas eftersom man inte kunde säkerställa 
att dessa var hälsomässigt säkra. De byttes därför ut 
till cellbetong med relativt stor klimatpåverkan. Detta är 
alltså en åtgärd som krävdes i just detta projekt, men som 
inte hade behövts i en ombyggnation där stommen kunde 
användas i befintlig skick.

Klimatpåverkan från material är låg i förhållande till 
nybyggnationer – ett exempel är flerbostadshuset Blå 
Jungfrun som ofta citeras i dessa sammanhang med 
294 kgCO2e/m² för enbart material. En stor del av dessa 
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utsläpp hänger samman med byggnadens betong-
stomme, vilket Maja Beskowskolan inte belastas av efter-
som stommen till största delen återanvänts. Observera 
dock att detta som tidigare nämnts är en förenklat beräk-
ning, där bland annat transporter inte ingår.

Det som däremot belastar detta projekt är avfall. Kli-
matpåverkan för detta har beräknats till 90 kgCO2e/m² 
(78 inklusive balansering). Denna beräkningen har dock 
stor osäkerhet, både i vad en stor del av avfallet består av, 
i matchningen mot utsläppsdata och utsläppsdatan i sig. 
Resultatet indikerar dock att avfallet vid en ombyggnation 
kan stå för stor klimatpåverkan – det bör därför beräk-
nas med större noggrannhet i ombyggnationsprojekt och 
åtgärder för att sänka dess klimatpåverkan bör prioriteras, 
t.ex. återbruk och andra former av avfallsminimering. 

Klimatpåverkan i drift har beräknats till 27 kgCO2e/m² 
(14 inklusive balansering på grund av förnbyar elproduk-
tion). Detta är relativt låga siffror på grund av det valda 
beräkningssättet, men att nettot blir positivt beror till 
största del på fjärrvärmens klimatpåverkan – om den 
hade varit lägre hade balanseringen kunnat vara större 
än utsläppen. Värt att notera är dock att en stor del av 
solelens balansering går åt till att kompensera solceller-
nas egen klimatpåverkan. 

ÄR OMBYGG NATIONEN K LIMATNEUTR AL?

Resultatet av beräkningen redovisas i figur 4 på samma 
sätt som i avsnittet ”Vad är klimatneutral ombyggnation?”. 
Observera att den årliga klimatskulden har ritats som ett-
årligt medelvärde och att det därför framförallt är värdena 
i slutet av kalkyltiden som är intressanta. Slutsatsen är 
tydlig – även om klimatpåverkan för själva ombyggnatio-

nen är relativt låg, innebär de positiva utsläppen i drift att 
de inte kan balanseras.

Ombyggnationen kan alltså inte räknas som klimatneu-
tral enligt någon av de fyra alternativa definitionerna, utan 
tvärtom är den högre än status quo-scenariot över kalkyl-
tiden. Klimatpåverkan i drift är dock kraftigt sänkt jämfört 
med före ombyggnationen.

För att testa vad som skulle krävas för att göra 
ombyggnationen klimatneutral testades ett hypotetiskt 
scenario, där dels klimatpåverkan från avfall sänktes och 
solcellsanläggningen gjordes större. I ett sådant scenario 
där avfallets påverkan minskades till en tredjedel, skulle 
solcellsanläggning behöva vara 15 gånger större för att 
uppnå klimatneutralitet enligt definition C, se figur 5.

RENOVER A ELLER BYGGA NY T T?

Även om ombyggnationen inte kan ses som klimatneutral 
enligt någon av definitionerna, visar resultatet av klimat-
beräkningen på förhållandevis låg klimatpåverkan. En 
nybyggnation skulle eventuellt kunna få lägre energian-
vändning, och man skulle kunna bygga den i trä för att 
maximera kolinlagringen – men man skulle också behöva 
riva den befintliga skolan. Enligt denna beräkning, även 
om den är osäker, är klimatpåverkan för avfallshantering 
stor. Med tanke på osäkerheterna och eftersom en mer 
noggrann utredning skulle behövas är det omöjligt att 
säga säkert att det skulle ge större klimatpåverkan att riva 
och bygga nytt – men mycket tyder på det.

38 kg CO2e/m² 78 kg CO2e/m² 14 kg CO2e/m²130 kg CO2e/m²

material avfall drift total klimatpåverkan

Figur 3. Resultatet av klimatberäkningen, redovisat dels som nycketal och dels uppdelat på olika plus- och minusposter. Enheten 
är kg CO2e/m² Atemp.
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Figur 4. Resultatet av klimatberäkningen i förhållande till de olika definitionerna av klimatneutral ombyggnation. Klimatpåverkan för 
den historiska energianvändningen  (och ”status quo”) baseras på tre års driftstatistik och samma utsläppsvärden som i klimat-
beräkningen av ombyggnationen – inklusive reducering av utsläppen till noll år 2045. Den årliga klimatskulden har dock ritats 
utifrån ett årsmedelvärde för kalkylperioden. De streckade delarna av de historiska utsläppen är endast illustrativa. Därför är också 
y-axeln ograderad.

Figur 5. Resultat för ett alternativt scenario som uppfyller klimatneutralitet enligt definition C – utsläpp för avfall har sänkts till 1/3, 
solcellsanläggningen har gjorts 15 gånger större. Observera att skalan inte är samma som i figur 3.
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Figur 6. Resultat för enbart By07 (1950-tal. övre diagrammet) och By10 (1980-talet, nedre diagrammet), i kg CO2e/m² Atemp. 
Observera att skalan inte är samma som i figur 3.

JÄMFÖREL SE MELL AN 50 - OCH 80 -TAL

Figur 6 visar resultatet av beräkningen för ombyggnatio-
nen av byggnaden från 1950- respektive 1980-talet. I 
beräkningen ingår dock inte pågjutningarna av bjälklagen, 
eftersom indatan för denna gällde hela projektet och inte 
en enskild byggnad.

Resultaten är jämförbara när det gäller undertak och 
innerväggar. Ombyggnationen av 80-talsbyggnaden 
har större utsläpp för golv, vilket beror på att en del av 
byggnaden har renoverats med ett epoxigolv med större 
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klimatpåverkan än linoleum. Byggnaden har  till skillnad 
från 50-talsbyggnaden också tilläggsisolerats och fått en 
ny fasad, vilket ger klimatpåverkan i kategorin yttervägg. 
Å andra sidan har 50-talsbyggnaden relativt sett större 
fönsterarea, vilket gett större klimatpåverkan när alla föns-
ter bytts ut.

Totalt har 50-talsbyggnaden en klimatpåverkan från 
material på 14 kgCO2e/m²  inklusive balansering, jämfört 
med 80-talsbyggnadens 19 kgCO2e/m². Observera att 
detta alltså är exklusive pågjutningar och solceller.
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Diskussion

I detta WRL-projekt har fyra möjliga definitioner av klimat-
neutral ombyggnation diskuterats. En klimatberäkning av 
ombyggnationen av Maja Beskowskolan i Umeå genom-
fördes för att testa definitionerna och med hjälp av ett 
verkligt fall prova beräkningsmetodiken för klimatneutra-
litet i ett ombyggnadsprojekt. Resultatet av beräkningen 
visade att ombyggnationen inte var klimatneutral enligt 
någon av definitionerna, att avfall stod för en potentiellt 
stor del av klimatpåverkan och att balansering med enbart 
förnybar elproduktion skulle kräva en väldigt stor solcells-
anläggning. 

FÖRSL AG PÅ DEF IN IT ION

Efterhand som arbetet med klimatberäkningen och i dis-
kussioner som förts i samband med projekt har synsättet 
där en större ombyggnation hanteras på samma sätt som 
en nybyggnation när det gäller klimatneutralitet framstått 
som det mest rimliga, d.v.s. definition C. Att en ombygg-
nation kompensenserar sina egna utsläpp bör vara en 
grundnivå för att kunna kalla ett projekt för klimatneutralt. 
Med tanke på att klimatmålen säger att vi ska nå nollut-
släpp inom några decennier, är det rimligt att en klimat-
neutral ombyggnation gör att byggnaden i fortsättningen 
inte orsakar några nettoutsläpp, vilket alternativ A skulle 
kunna innebär i vissa projekt. Alternativ C stämmer också 
överens med Boverkets synsätt.

Skillnaden jämfört med nybyggnadsprojekt blir då att 
ombyggnadsprojekt får en ”bonus” i form av att de bygg-
nadsdelar som återanvänds inte belastar klimatkalkylen, 
men å andra sidan måste klimatpåverkan från rivning och 
avfallshantering inkluderas. Detta ger incitament både till 
återbruk av befintliga byggnader och till avfallsminimering. 
För att kalkylen ska bli rättvis bör då också projekt där en 
befintlig byggnad rivs för att ge plats åt en ny belastas av 
klimatpåverkan för rivningen.

Livslängden för ett ombyggnadsprojekt är svår att 
definiera, men för större ombyggnadsprojekt bör samma 
kalkylperiod som i nybyggnadsprojekt (50 år) inte vara 
orimlig.

Klimatneutral ombyggnation definieras på 
samma sätt som klimatneutral nybyggnation 
och klimatkalkylen görs på samma sätt –
men med dessa tillägg:

a) Klimatpåverkan för rivning och hantering 
av avfall ska inkluderas. 
b) Befintliga material som behålls behöver 
inte ingå i kalkylen.

Dessutom bör nybyggnationer där man 
ersätter en befintlig byggnad med en ny ses 
som en ombyggnation, för att klimatpåverkan 
för rivning och hantering av avfall ska ingå i 
kalkylen.

Författarnas förslag på definition av klimatneutral 
ombyggnation är därför:

FORTSAT T FORSK NING

Detta projekt är en första ansats att definiera och reso-
nera kring klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt. Flera 
områden kräver ytterligare fördjupning/forskning. 

Ett sådan exempel är hur avfall ska hanteras i klimat-
beräkningen. Noggrannare utsläppsdata behövs för att 
kunna göra mer träffsäkra beräkningar – vad finns att 
tillgå och vad kräver forskning? En annan fråga är hur 
positiv klimatpåverkan på grund av återvinning och åter-
bruk ska hanteras.

En viktig fråga när det gäller klimatneutralitet – oav-
sett om- eller nybyggnation – är hur klimatpåverkan för 
framtida energianvändning och balansering med hjälp av 
förnybar elproduktion ska hanteras, eftersom de blir avgö-
rande för möjligheterna att balansera utsläpp. En standar-
diserad metod för beräkning av detta behövs.
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