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Sammanfattning
Lindeborgs Ekologiska Gård & Retreat är en nytänkande ekologisk gård som också 
driver Ekoladan, en hundra år gammal lada som renoverats med fokus på hållbarhet 
och omvandlats till ett hotell som också erbjuder konferens- och mötesmöjligheter. 
Ekoladan har ritats av White Arkitekter och renoverats med genomgående hållbara 
och biobaserade material, samt innovativa energisystem med låg klimatpåverkan. 
För att följa upp klimatpåverkan av Ekoladan över en 50 års period har White 
arkitekter utfört en klimatberäkning. Resultatet visar att Ekoladan är inte bara 
klimatneutral enligt Whites definition, utan klimatpositiv.

Klimatberäkningen baseras på en förenklad 
LCA för byggprocessen och energianvändning 
under drif t, dvs utsläpp från materialtillverkning 
(A1-A3), transport till byggarbetsplatsen (A4), 
byggproduktion (A5) och drif tsenergi (B6). 
Beräkningen omfattar byggnadsdelarna grund, 
stomme, klimatskal, invändig- och utvändig 
stomkomplettering samt solcellerna. Material för 
installationssystemen är inte inräknade. Indata 
om klimatpåverkan baseras i första hand på 
produktspecifika EPD:er (Environmental Product 
Declaration). När produktspecifika EPD:er inte 
fanns tillgängliga har generiska värden använts. 

Resultatet visar att klimatpåverkan uppgår 
till ca 73 ton CO2e under en 50 års period, 
eller motsvarande 364 kg CO2e/ m² BTA. 
Klimatpåverkan vid tillverkning av material (A1-3) 
står för 34% av klimatpåverkan, transport (A4) står 
för 17%, byggproduktion (A5) står för 11% och 
energi under drif t står för 38%.  

Klimatpåverkan från material (A1-3) uppgår 
till ca 125 kg CO2e/ m² BTA. Klimatskalet och 
solcellerna är de byggnadsdelarna som har störst 
klimatpåverkan, med 40% respektive 33% av den 
totala klimatpåverkan från material. Klimatpåverkan 
från transport (A4) och byggproduktion (A5) 
uppgår till ca 63 kg CO2e/ m² BTA respektive ca 
38 kg CO2e/ m² BTA. Klimatpåverkan för energi 
under drif t uppgår till ca 137 kg CO2e/ m² BTA. 

Resultatet visar att utsläppet kan kompenseras 
genom lokal energiproduktion (solceller och 
biokolanläggning), samt lagring av biogent kol i 
träprodukter. Solceller kompenserar för ca 119 kg 
CO2e/ m² BTA, biokolanläggningen för ca 1944 
kg CO2e/ m² BTA och lagring av biogent kol för ca 
119 kg CO2e/ m² BTA. 

Enligt Whites definition är Ekoladan klimatneutral 
efter 3 år i drif t och klimatpositiv över en 50 års 
period. 

Kompensation 
lagring av biogent 
kol i t räproduk ter,
kg CO2e / m²

Klimatpåverkan 
byggprocess (A1-A5), 
kg CO2e / m²

Kompensation solel fram t i l l 
2045 och biokolproduk t ion i 
50 år, kg CO2e / m², år

Klimatpåverkan 
energianvändning (B6) i 
50 år, kg CO2e / m², år
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Utanför Nyköping ligger Lindeborgs Eco Retreat, 
en hotell-, konferens- och retreatanläggning med 
nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, lieängar, 
biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem. 
I centrum står Ekoladan, en hundra år gammal lada som 
har ritats om och renoverats med hållbara och naturliga 
material. 

FR ÅN GAMMAL L ADA T ILL HÅLLBAR RETRE AT

En 100-årig ekonomibyggnad som tidigare innehöll 
redskap och traktorer har blivit en modern byggnad 
med blandat innehåll, som samtidigt behåller både 
den yttre och inre känslan av en lada. Den genomförda 
första etappen innehåller hotellrum, två studios, en 
kurslokal/ yogasal, relaxavdelning och teknikrum. Nästa 
etapp kommer att innehålla fler hotellrum och en större 
kurslokal. I en tredje etapp tillkommer i huvudsak kök och 
matsal.

HÅLLBARHETSMÅL

Julia och Carl Lindeborg driver Lindeborgs Eco 
Retreat med höga hållbarhetsambitioner. Ombyggnaden 
av gården och ladan har gjorts under förutsättningen 
att alla val ska vara ekologiska och klimatsmarta, med 
ambitionen att hela anläggningen ska ha en nettopositivt 
avtryck. 

Inledning

Vårt mål med Ekoladan har varit 
att skapa en hållbar miljö för 
lärande, kreativitet och inspiration 
som ska fungera oavsett om du 
kommer på konferens, yogaretreat 
eller för en egen weekend på 
ekogård.

Julia Lindeborg

”

MÅL OCH SYF TE 

Målet med studien är att utföra en klimatberäkning av 
Ekoladan för att följa upp koldioxidpåverkan från material, 
transporter till bygget, energi på byggarbetsplatsen och 
energi under driften. 

Syftet är att skapa erfarenheter kring olika material- 
och energisystems klimatpåverkan och dra slutsatser och 
ge rekommendationer till byggnader med ambition att bli 
koldioxidneutrala. 
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Om Ekoladan
GRUND

Textilduk
Grus, 120 mm
Hasopor, 500 mm
Kantmur i betong, 150 x 500 mm
Armering

BJÄLKL AG , MARKPL AN

Entréer och bastu
Klinker
Plywood, 12 mm
Brandgips, 13 mm
Träbalkar, 45 x 220 mm, cc 400 mm
Cellulosa skivor, 220 mm

Teknikrum
Betong, 100 mm
Armering

Övriga ytor
Trägolv, 28 mm
Träbalkar, 45 x 220 mm, cc 400 mm
Cellulosa (skivor), 220 mm

VERTIK AL S TOMME

Existerande stomme i trä

MELL ANBJÄLKL AG

Cellulosa (lös), 415 mm
Träbalkar 45 x 195 mm , cc 600 mm
Träbalkar 45 x 220 mm, cc 600 mm
Glespanel, 28 x 70 mm, cc 300
Träullit

Y T TERVÄGG

Ytterpanel, 22 x 195 mm
Läkt, 28 x 40 mm, cc 600 mm
Regel, 45 x 195 mm, cc 600 mm
Cellulosa (lös), 195 mm
Ångspärr
Regel, 45 x 45 mm, cc 600 mm
Cellulosa (lös), 45 mm
Gips, 2 x 13 mm
Organowood panel, 22 mm

TAK

Solceller, 85 m²
TRP- plåt
Existerande reglar och takstolar

PERGOL A

Träbalkar och träpelare

INNERVÄGGAR , UTAN 

BR ANDKR AV

Organowood panel, 22 mm
Regel, 45 x 95 mm
Cellulosa (skivor), 95 mm
Organowood panel, 22 mm

INNE VÄGGAR , ME D BR ANDKR AV

Organowood panel, 22 mm
Gips, 2 x 13 mm
Regel, 45 x 95 mm
Cellulosa (lös), 95 mm
Gips, 2 x 13 mm
Organowood panel, 22 mm

ENERGISYS TE M

Solceller, 85 m².
Biomacon anläggning som använder 
väte som finns i biomassan för 
energiproduktion (värme) genom 
en pyrolysprocess. Kemiskt 
stabilt biokol binds systematiskt i 
processen. För mer information om 
systemet: www.biomacon.com.
Värmepump för uppvärmning när 
biokolanläggning inte är i drift.

Illustration plan Ekoladan, ej skalenlig. 
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Tak Mellanbjälklag

Yttervägg

Bjälklag

Bjälklag, entré och bastu

Innervägg,
med brandkrav

Innervägg,
utan brandkrav

Grund

Bjälklag, teknikrum
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L IVSCYKEL ANALYS (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) 
är en metod för att redovisa en helhetsbild av hur stor 
den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel 
från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och 
användning till avfallshantering, inklusive alla transporter 
och all energiåtgång i mellanleden. 

För att skapa enhetliga och transparenta arbetssätt 
vid genomförandet av livscykelanalyser finns 
standarder att ta hjälp av. Dessa standarder underlättar 
även tolkningen av resultaten. Olika nationella och 
internationella standardiseringsorganisationer har tagit 
fram metodstandarder för att beräkna byggnaders och 
byggprodukters miljöpåverkan.

Riktlinjer för beräkning av miljöpåverkan av 
byggnadsverk finns i standarden EN15978. Enligt denna 
standarden kan byggnadens livscykel uppdelas i olika 
moduler: produktskede (A1-3), byggskede (A4-5), 
driftskede (B1-7) och slutskede (C1-4).  

Riktlinjer för beräkning av miljöpåverkan av 
byggprodukter finns i standarden EN 15804. Standarden 
ligger till grund för miljövarudeklarationer (EPD) av 
byggprodukter. 

Klimatpåverkan beräknas med hjälp av faktorn Global 
Warming Potential (GWP), som mäts i koldioxidekviva-
lenter (CO2e). GWP är ett mått på förmågan hos en 

växthusgas att bidra till växthuseffekten i förhållande till 
koldioxid. Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp 
av gasernas GWP-värden räknas om till koldioxidekviva-
lenter, vilket gör det lättare att jämföra dem med varandra. 

AVGR ÄNSNINGAR

En livscykelanalys innebär en helhetsbedömning 
avseende miljöpåverkan. Enligt standarden EN 15978 
ska följande miljöpåverkanskategorier bedömas: 
klimatpåverkan, ozonuttunning, försurningspotential, 
övergödningspotential, bildning av marknära ozon, 
abiotisk resursförbrukning (mineraler), abiotisk 
resursförbrukning (fossila råvaror). I den här studien har 
endast data för klimatpåverkan använts. 

Studien fokuserar på klimatpåverkan från 
byggprocessen (produktskede och byggskede) och 
energianvändning under driftskede. Klimatberäkningen 
omfattar därför endast skedena A1-5 och B6 enligt 
EN15978. På grund av bristande underlag omfattar 
klimatberäkningen inte klimatpåverkan av materialspill och 
dess frakt, som ingår i skede A5.

Den befintliga bärande stommen (pelare, balkar 
och takstolar) i den gamla ladan återanvänds i 
ombyggnationen av Ekoladan. Konstruktionen avses ha 
uppnåt sin livslängd och klimatpåverkan räknas därmed 
som noll. Lagring av biogent kol i dessa konstruktioner 
beaktas inte på grund av bristande underlag såsom 
mängd av material.   

Metod

A 1-3
M ATE R IAL

BYGG PRO C E S S E N 

A 4-5
BYGGS K E D E 

B 1-7
D R IF TS K E D E 

C 1-4
S LUTS K E D E 
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Uppdelning av byggnadens livscykel i olika moduler enligt EN15978. Markerade moduler omfattas av denna studien.
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Upptag av biogent kol i träbaserade produkter 
ska redovisas separerat från utsläpp av växthusgaser 
enligt gällande standarder, dvs nettoutsläppet i GWP-
faktorn ska inte minskas med lagring av biogent kol. 
Däremot ingår denna så kallade kolsänka i den nationella 
klimatrapporteringen, under förutsättning att kolsänkor 
är permanenta. Enligt EU-system för miljöavtryck är 
alla kolsänkor över 100 år betraktade som permanenta. 
Upptag eller lagring av koldioxid i träprodukter kan 
därför ses som en potentiell kompensationsåtgärd för 
koldioxidutsläpp under förutsättning att byggnaden står i 
minst 100 år, vilket bedöms vara ett rimligt antagande. 

Klimatberäkningen omfattar byggnadsdelarna 
grund, stomme, klimatskal, invändig och utvänding 
stomkomplettering, samt solceller. Studien omfattar 
inte klimatpåverkan av installationer, kök, dörrar, 
sanitetsutrustning, andra inredningselement och 
biokolanläggingen på grund av brist på underlag.

BER ÄKNINGSVERK T YG

Klimatpåverkan beräknades genom en uppställning 
i Excel. Redovisningen är uppdelad efter de olika 
modulerna A1-A3, A4, A5 samt B6. Uppgifter om 
materialmängder, materialleverantörer, transportsträckor, 
samt  energi- och drivmedelsförbrukning har erhållits från 
entreprenören (Rolf Ramse) och ägaren (Carl Lindeborg). 

INVENTERINGSDATA

Material (A1-3)
Mängdberäkningar av material gjordes efter 

avstämning med entreprenören och ägaren och med hjälp 
av 2D-ritningar som underlag. Byggdelar och material 
som ingår i beräkningen redovisas på sidan 7. 

Transport (A4)
Beräkningar av leveranser inkluderar transporter av 

material till arbetsplatsen med avstånd till de faktiska 
leverantörerna. Transportsträckor uppskattades med 
hjälp av entreprenören och ägaren. På grund av bristande 
information om de olika transportsätten, beräknas 
transporterna med lastbilar/skåpbilar och diesel som 
drivmedel. 

Klimatpåverkan för transport av material som köptes i 
byggvaruhus omfattar endast sträckan mellan varuhuset 
och Ekoladan, dvs klimatpåverkan av transporten är 
något underuppskattad för dessa material. Solcellerna 
är inköpta på ETC/ Egenel i Katrineholm. Enligt deras 
hemsida köps dessa solceller av Suntech i Tyskland, som 
i sin tur importerar solcellerna från Kina. Transporten för 
solcellerna räknades med båt (Kina-Tyskland) och lastbil 
(Tyskland- Sverige) och uppskattade transportsträckor. 

Byggproduktion (A5)
Byggproduktionen delades upp i elåtgång för 

byggproduktion och drivmedel för arbetsmaskiner. 
Elåtgången uppskattades utifrån en jämförelse av 
uppmätt elförbrukning under perioden för produktion och 
samma period i ett referensår (2019). Drivmedelsåtgång 
för maskiner, i detta fallet en grävmaskin, beräknades 
utifrån uppskattning av entreprenören ( 200 timmar) och 
med en dieseldriven maskin. 

Energi (B6)
Klimatpåverkan från energianvändning under 

drift baseras på uppmätt energiförbrukning för hela 
anläggningen under ett referensår (2019). Ekoladan 
drivs med el märkt “Bra miljöval” från Telge Energi, vilket 
antas kunna levereras under hela året. Enligt Telge Energi 
består elmixen ”Bra miljöval” av 81% vattenkraft, 14% 
vindkraft och 5% solkraft.

Åtgärder för balansering
Solpanelernas energiproduktion baseras på 

uppmätt solel som säljs till nätet under ett referensår 
(2019). Produktion av biokol baseras på förbrukning av 
biomassa under ett referensår (2019), teknisk data om 
anläggningens kapacitet och antal timmar i drift. 

UNDERL AG FÖR MIL JÖDATA

Data om klimatpåverkan (GWP-värde) samlades in 
från olika källor. I första hand användes produktspecifika 
EPD:er. När EPD:er inte fanns tillgängliga, hämtades 
GWP-data från IVLs verktyg Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg (BM 1.0), en databas som 
innehåller generiska data. Totalsätt baserades ca 10% av 
klimatpåverkan på produktspecifika EPD:er. Material från 
lokala och mindre företag användes i projektet, vilket var 
ett hinder för att hitta produktspecifika EPD:er. 

Ingen data hittades kring klimatpåverkan för energi från 
Telge Energi. Klimatpåverkan av vattenkraft och vindkraft 
baseras på EPD:er från Vattenfall. Klimatpåverkan för 
solkraft baseras på en studie från Svensk Solenergi*.

Lagring av biogent kol i träprodukter baserades på en 
EPD från Martinssons. Solceller antas ersätta Nordisk 
elmix med en klimatpåverkan på 132 gCO2e/kWh enligt 
den norska ZEB (Zero Emission Building) metodiken. 
Balansering med solel räknas under 25 år (fram till 
år 2045), när energisektorn i Sverige ska ha uppnått 
nettonoll utsläpp. Mängd kol och CO2 som binds i biokol 
beräknades med hjälp och data från den svenska säljaren 
av biokolanläggningen. 

*(https://www.svensksolenergi.se/upload/fakta-om-solenergi/

solel%20och%20klimatpaverkan%20SSE%202018.pdf).
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Resultat

TOTAL UTSL ÄPP TOTAL BAL ANSERING

73 ton CO2e -449 ton CO2e

364 kg CO2e / m² BTA -2244 kg CO2e / m² BTA

125 63 38 137

-180 -119

-1944

Utsläpp

Material 

A1-A3

Transport 

A4

Byggproduktion 

A5

Energianvändning 

B6

Biogent kol 

lagring

Solel Biokol, 

energiproduktion

Balansering

2435 1608 833
3351

6773

1759 44

-7239 -8220

-19331

0

-1224
Grund Bjälklag-

markplan
Bjälklag-

mellanbjälklag
Yttervägg Tak Innerväggar Pergola

U t s l ä p p
L a g r i n g

2435 1608 833
3351

6773

1759 44

-7239 -8220

-19331

0

-1224
Grund Bjälklag-

markplan
Bjälklag-

mellanbjälklag
Yttervägg Tak Innerväggar Pergola

U t s l ä p p
L a g r i n g

Utsläpp och balansering under bygnadens livslängd (50 år). Balansering med solel räknas under 25 år (fram till år 
2045), när energisektorn i Sverige ska ha uppnått nettonoll klimatpåverkan. 

Utsläpp under bygnadens livslängd (50 år) enligt EN15978 moduler.

A 1-3
M ATE R IAL

A 4 -5
BYGGS K E D E

B 1-7
D R IF TS K E D E

C 1-4
S LUTS K E D E

BYGG PRO C E S S E N 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4

125
226

13763 38 ----------
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Byggmaterial (A1-A3)
55%

Transport (A4)
28%

Byggproduktion (A5)
17%

BYGGPROCE S SENS KLIMATPÅVERK AN

Klimatpåverkan för Ekoladans byggprocess 
uppgår till ca 45 ton CO2e, vilket motsvarar ca 226 kg 
CO2e/ m2 BTA. Redovisning av klimatpåverkan under 
byggprocessen fördelas i material (A1-A3), transport (A4) 
och energi under byggproduktion (A5). 

Den inbyggda klimatpåverkan från material 
(A1-A3) står för ungefär hälften (ca 55%) av  
byggprocessens totala klimatpåverkan. Transporterna 
till byggarbetsplatsen ger ett utsläpp av ca 2% av 
byggprocessens klimatpåverkan. Energin (el och 
drivmedel) under byggproduktionen har den lägsta 
andelen med 17% av klimatpåverkan. 

Byggmaterial Transporter Byggproduktion

25 ton CO2e 13 ton CO2e 8 ton CO2e

125 kg CO2e / m² BTA 63 kg CO2e / m² BTA 38 kg CO2e / m² BTA

Byggprocessens klimatpåverkan (%).
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Grund
10% Bjälklag- markplan

7%

Bjälklag- mellanbjälklag
3%

Ytterv ägg
13%

Tak
27%

Innerv äggar
7%

Solceller
33%

KLIMATPÅVERK AN BYGGMATERIAL

Beräkningen av klimatpåverkan från material omfattar 
byggnadsdelarna grund, stomme, klimatskal och 
invändig stomkomplettering (innerväggar) samt utvändig 
stomkomplettering (pergola). 

Stommen redovisas som tre olika byggnadsdelar: 
bjälklag på markplan (betong i teknikrummet och trä i 
övriga ytor), mellanbjälklag och vertikal bärande stomme 
(balkar och pelare). Klimatskalet redovisas som yttervägg 
och tak. Klimatpåverkan från tillverkning av solcellerna är 
också inräknad.

Enligt denna fördelningen har solcellerna och taket 
den största klimatpåverkan (38 % respektive 25% av 
materialens totala klimatpåverkan). Mellanbjälklaget har 
den lägsta klimatpåverkan (3 % av materialens totala 
klimatpåverkan). 

Bjälklaget på markplan omfattar både platta på mark 
av betong i teknikrummet och träbjälklag i övriga ytor. 
Plattan i betong, ca 20 m2 av 200 m2,  står för 66% av 
klimatpåverkan för hela bjälklaget i markplan. 

Den vertikala bärande stommen har en klimatpåverkan 
på 0 kgCO2 e, då den är återanvänd från den ursprunliga 
ladan som är mer än 100 år gammal. 

Om byggnaden indelas i grund, stomme, klimatskal, 
stomkomplettering och solceller  är fördelningen av 
klimatpåverkan enligt nedan:

Grund: 9%
Stomme: 9%
Klimatskal: 37%
Stomkomplettering: 7%
Solceller: 38%

Resultatet visar att klimatskalet har en stor 
klimatpåverkan i jämförelse med de övriga 
byggnadsdelarna (exklusive solceller). Detta skiljer 
sig från andra byggnader med mer yta (BTA), där 
grunden och stommen brukar ha större klimatpåverkan 
än klimatskalet. I mindre byggnader har klimatskalet 
en stor klimatpåverkan. Dessutom har den vertikala 
bärande stommen återanvänds, vilket minskar den totala 
klimatpåverkan från stommen.  

En annan intressant iakttagelse är att innerväggarna 
har en relativt stor klimatpåverkan i jämförelse med 
andra byggnadsdelar, med nästan samma utsläpp som 
bjälklaget på markplan. 

Byggnadsdelar, klimatpåverkan i procent av totalen.

Solceller
32%

TRP-plåt
27%

Gips
8%

Betong
8%

Cellulosa
6%

Glas
5%

Skumglas
5%

Trä (egen 
skog)

4%

Träpanel
2%

Träullit
1% Öv rigt

2%

Material, klimatpåverkan.

En uppdelning av klimatpåverkan kan även göras 
utifrån förekomst av olika material. Solpanelerna står för 
38% av hela byggnadens klimatpåverkan som härrör från 
material, följd av TRP-plåt i taket som står för 25% av 
materialens klimatpåverkan. Andra betydande resurser 
är gips, betong och cellulosa. Byggnaden är utförd 
huvudsakligen i trä, men ändå står trä för endast 5% av 
klimatpåverkan. 
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Lagring av biogent kol i träbaserade produkter har 
beräknats och särredovisats från utsläpp. Resultatet 
visar att lagringen (total 36 tonCO2e) av biogent kol 
är större än utsläppet av koldioxid (25 ton CO2e) från 

byggmaterial. Denna så kallade kolsänka kan ses som en 
kompensationsåtgärd för klimatneutrala byggnader om 
huset står i minst 60-100 år, dvs samma antal år som träd 
behöver för att växa i en hållbar skogsproduktion. 

Figuren nedan visar klimatpåverkan fördelad per 
byggnadsdel (exklusive pergola och solceller) och 
materialtyp. En intressant iakttagelse är att betongen i 
kantmuren har nästan lika mycket klimatpåverkan som 
500mm hasopor under hela byggnaden. I bjälklagen är 
betong i teknikrummet och isoleringen de materialen med 
högst klimatpåverkan. I klimatskalet (ytterväggen och 

Klimatpåverkan och lagring av biogent kol för olika byggdelar, kg CO2e/m2 BTA / ton CO2e.

Grund Bjälklag-
markplan

Bjälklag-
mellanbjälklag

Yttervägg Tak Innerväggar Pergola

U t s l ä p p
L a g r i n g

2435/ 12 1608/ 8

-7239/ -36 -8220/ -41

-19331/ -97

-1224/ -6

833/ 4 3351/ 17
6773/ 34

1759/ 9 44/ 0,2

taket) har taket av TRP-plåt den största klimatpåverkan, 
följd av fönsterglas. Trä, isolering och gips har nästan lika 
stor klimatpåverkan. Det finns två typer av innerväggar 
i Ekoladan: med och utan brandkrav. Väggar med 
brandkrav byggdes med gips, vilket ökar klimatpåverkan i 
byggdelen betrakligt.

Klimatpåverkan för olika byggdelar och materialgrupper, kg CO2e.
Endast material med störst klimatpåverkan per byggnadsdel redovisas i figuren.

1107

1062

1245

457

638

279

722

613

125

19

657

1355

6773 1307

Grund

Bjälklag

Klimatskal

Innerväggar

Armerad betong Hasopor Trä Cellulosa Gips TRP-plåt Glas
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Solceller
76%

Träpanel
7%

Cellulosa
4%

Klinker
4%

Skumglas
4%

TRP-plåt
3%

Trä (egen 
skog)

1%
Öv riga 

material
1%

Klimatpåverkan transport (A4).

KLIMATPÅVERK AN TR ANSPORT

Klimatpåverkan av transport (A4) för Ekoladan 
uppgår till ca 13 ton CO2e. Transporter omfattar 
leveranser av samtliga byggprodukter, inklusive 
solceller. Transportsträckor uppskattades med hjälp av 
entreprenören och/eller ägaran av Ekoladan. På grund 
av brist på underlag har alla transporter beräknats med  
dieseldrivna fordon, förutom solpanelerna. Transporten av 
varor som köptes i byggvaruhus omfattar endast sträckan 
från Ekoladan till byggvaruhuset, dvs transport från 
fabriken till byggvaruhuset är inte inräknad. 

Klimatpåverkan från transporterna till 
byggarbetsplatsen står för ca 27% av hela 
byggprocessens klimatpåverkan. Siffran är relativt hög 
i jämförelse med andra projekt. Transport av solcellerna 
från Kina är anledningen till den höga siffran. Om 
transport av solpaneler inte räknas med skulle transporten 
stå för ca 8% av byggprocessensklimatpåverkan, ca 3 ton 
CO2e.

KLIMATPÅVERK AN DR IF TSENERGI

Klimatpåverkan av energin under drift (B6) för 
Ekoladan uppgår till ca 549 kg CO2e per år, dvs 27 ton 
CO2e under en 50 års period. Resultatet baseras på en 
linjär beräkning där ingen hänsyn har tagits för eventuellt 
minskat utsläpp i elnätet under beräkningsperioden.

KLIMATPÅVERK AN BYGGPRODUK TION

Klimatpåverkan av energi under 6 månaders 
byggproduktion för  Ekoladan uppgår till ca 8 tonCO2e. 
Energin omfattar byggel och drivmedel. 

Köpt el är miljömärkt med mycket lågt GWP-värde, 
varför utsläpp kopplad till byggel uppgår till endast 78 
kg CO2e. Elförbrukning under byggnation är en grov 
uppskattning då ingen mätare var installarad för att följa 
upp specifik energiförbrukning. Detta kan vara en orsak 
till det låga resultatet. 

Drivmedel för arbetsmaskiner, en grävmaskin som var 
i drift ca 200 timmar totalt, som gav upphov till 7620 kg 
CO2e.  

Energi
1%

Driv medel
99%

Klimatpåverkan byggproduktion (A5), ton CO2e.
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Biogent kollagring
-8%

Energiproduktion, solel
-5%

Biokol produktion
-87%

BAL ANSERING

Balansering av CO2 utsläpp i Ekoladan sker i form av 
lagring av biogent kol i trä, energiproduktion av solel och 
produktion av biokol. 

Balanseringen för Ekoladan uppgår till ca -449 ton 
CO2e, vilket motsvarar ca -2244 kg CO2e/ m2 BTA. 
Biokolanläggningen beräknas producera biokol och 
värme under byggnadens teoretisk livslängd (50 år). 
Solpaneler beräknas balansera för Nordisk elmix fram 
till år 2045 (25 år), då utsläpp från energiproduktion i 
Sverige ska ha nettonoll utsläpp. 

Biokolproduktion står för ungefär 87% av  hela 
balansering, solelproduktion står för 5% och biogen 
kollagring i trä står för 8% av balanseringen. 

Biogen kollagring Solel Biokol

-36 ton CO2e -24 ton CO2e

-956 kg CO2e/ år

-389 ton CO2e

-7776 kg CO2e/ år

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Utsläpp (material A1-3, transport 
A4, byggproduktion A5).

Utsläpp (energianvändning), 
ackumulerad.

Netto utsläpp
Balansering (biogen 
kollagring i trä)

Balansering (solel och 
biokolproduktion), 
ackumulerad. Balansering 

(biokolproduktion), 
ackumulerad.

Utsläpp och balansering över tid. 

1879 
kg CO2e / m2

46 
kg CO2e / m2
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Detta har vi lärt oss

L ÅG KLIMATPÅVERK AN GENOM ÅTERBRUK OCH MATERIALVAL

Byggprocessens klimatpåverkan (A1-5) för Ekoladan uppgår till ca 238 kgCO2/m², vilket är ett bra resultat om det 
jämförs med andra projekt. Nykelfaktorer för att uppnå en så låg klimatpåverkan är återanvändning av befintlig vertikal 
stomme och andra material, samt prioritering av biobaserade material och andra material med låg klimatpåverkan. 
Nedan visas klimatpåverkan (A1-A5) för några referensprojekt.
• Lidl butik i Visby kommer att vara den första NollCO2 certiferad byggnad i Sverige. Klimatpåverkan av solceller 

ingår inte i resultatet.
• Multikomfort-house är ett pilot projekt i ZEB (Zero Emission Buildings), Norge. Det är ett klimatneutralt hus med 

fokus på energieffektivitet och låg klimatpåverkan från material. Klimatpåverkan av solceller ingår i resultatet. 
• Blå Jungfrun är ett flerbostadshus i betong.

KLIMATSK ALET HAR EN S TOR KLIMATPÅVERK AN I 

BYGGNADER ME D MINDRE Y TA 

Genomförda klimatkalkyler i branschen visar att 
grunden och stommen är de byggnadsdelarna som ofta 
har den största klimatpåverkan. I byggnader med mindre 
yta (BTA) blir klimatskalet däremot större i förhållande till 
mängden grund och stomme. Detta gör att klimatskalet 
är en viktig byggnadsdel att analysera i tidigt skede för 
byggnader med mindre yta. 

BAL ANSERING GENOM SOLPANELER TROTS S TOR 

IN IT IAL KL IMATPÅVERK AN

Tillverkning av solceller har en stor klimatpåverkan 
och ökar byggnadens totala klimatpåverkan. Däremot 
återbetalas den initiala klimatskulden inom 9 år, vilket 
gör att under resterande 16 år produceras solel som kan 
tillgodoräknas som balansering. 

BIOKOL ANL ÄGGNINGAR ÄR EN EFFEK TIV 

BAL ANSERINGSMETOD

Överskott av balansering som uppnås i projektet, med 
klimatneutralitet inom 3 år efter byggnaden är i drift, är i 
stort sett tack vare biokolanläggningar. Denna producerar 
värme som sänker byggnadens energibehov, och 
samtidigt binds CO2 i kol som sedan återförs till marken i 
form av biokol. 

Ekoladan Multikomfort-house
Pelar-balk stomme.
Yta: 202 m²

Blå Jungfrun
Betongstomme.
Yta: 2800 m2

Lidl, Visby
KL-trä stomme
Yta: 1300 m²

240
kgCO2/m

2

270
kgCO2/m

2

238 
kgCO2/m

2

350 
kgCO2/m

2
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BR A MATERIALVAL

Ambitionen att minimera miljöpåverkan ledde till 
klimatsmarta materialval i Ekoladan. De flesta materialen 
har lägre klimatpåverkan än liknande alternativ som 
används i större utsträckning i branschen. Några exempel 
på bra material val är:

• Återbruk av befintlig vertikal konstruktion. 
• Bjälklag och fasad i lokalt producerat trä.
• Grund med skumglas (Hasopor). 
• Cellulosaisolering
• Återbrukad klinker
• Innerväggar med träpanel.

MATERIALVAL , MÖJL IGA FÖRBÄT TR INGAR

Även om de flesta materialen i Ekoladan har låg 
klimatpåverkan har några förbättringsmöjligheter 
identifierats i samband med klimatberäkningen. Några 
exempel:

• Gips i brandsavkiljande väggar (2,4 kgCO2/m
2) kan 

ersättas med fibergipsskiva (1,14 kgCO2/m²)
• Standardbetong i kantmuren (141 kgCO2/ton) kan 

ersättas med  klimatförbättrad betong (117 kgCO2/
ton).

• TRP-plåten i taket kan ersättas med trä eller 
tegelplattor. 
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