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KLIMATET - IPCC
• Den globala uppvärmningen blir 

mer och mer uppenbar för gemene 
man.

• Målet om maximalt 1,5 graders 
uppvärmning blir mer och mer 
avlägsna. 

• Påverkan i huvudsak genom 
förbränning av fossila bränslen.

• 17 % av CO2-höjningen i 
atmosfären beror på avskogning.

• Enligt IPCC krävs skogsplantering 
för att klara 1,5 graders målet



KLIMATET – Exxon 1977, internal memo
• CO2-utsläpp är den mest sannolika 

källan till klimatförändring 
• Rådande uppfattning är att CO2-

höjning beror på förbränning av 
fossila bränslen.

• En dubblering av CO2 i atmosfären 
kan leda till en ökad global 
medeltemperatur på 1-3 grader år 
2050.

• 40% höjning av CO2 i atmosfären idag 
jmf med förindustriell tid. 1 grad 
högre global medeltemperatur.



Hur påverkar stålanvändningen?
• Hög energiåtgång i 

tillverkningsprocessen.
• När man tillverkar stål så tillverkar 

man även koldioxid. 



Vad görs inom stålindustrin?
• Starkare stål.
• Minskning av reduktionsmedel.
• Minskning av energiåtgång.
• HYBRIT – ersättning av kol som 

reduktionsmedel med vätgas + 
lagring av CO2.

• Det tar lång tid – vi måste göra 
något nu!



Minskad miljöpåverkan. 

• På riktigt
• BREEAM mfl
• Både och?



World Green Building Council – Rapport
1. Förhindra – det vill säga överväg behovet av 

byggnadsverket överhuvudtaget.
2. Reducera och optimera – minimera materialbehovet

och välj material med låg miljöbelastning under en hel 
livscykel med hänsyn även tagen till de boende.

3. Planera för framtiden – analysera framtida behov. 
Maximera möjligheten för underhåll och säkerställ 
flexibilitet så att byggnaden går att anpassa till nya 
behov. Projektera för nedmontering och framtida 
återanvändning. Välj material som kan återvinnas och 
är lätta att separera.

4. Kompensera för de koldioxidutsläpp som kvarstår.

Bringing Embodied Carbon Upfront

Rapporten är signerad av bland annat

• Building Research Establishment

• CEN/TC 350, Sustainability of
construction works

• Climate Agency – City of Oslo

• Danish Building Research Institute

• Ministry of Environment, Finland

• Ramböll

• Ruukki Construction

• Skanska Group

• SSAB

• WSP

• Statsbygg

https://www.worldgbc.org/embodied-carbon


Vad är Grönt Stål?
• Stål – klimatkompenserat genom 

skogsplantering.
• Stålets påverkan från tillverkning 

och transport är beräknat 
beroende på profiltyp och 
leverantör.

• Grönt Stål möjliggör att 
klimatkompensera för detta.

• Varför skogsplantering?
• Mest effektivt
• Avskogning är den näst största källan 

till ökning av CO2 i atmosfären
• Bidrar även socialt i fattiga länder



Varför Grönt Stål?

• För klimatets skull.
• Ni som tillverkare kan erbjuda en 

koldioxidkompenserad produkt till 
de som är intresserade – mervärde. 

• Möjliggöra för er som företagare att 
koldioxidkompensera er 
verksamhet.



Hur går det till?
• I förfrågningsunderlaget.
• Lämna sidoanbud.
• Kompensera hela er verksamhet.
• Sälj koldioxidkompenserade produkter
• Mejla antal kilo och leverantör per 

produkttyp till info@mvr.se.
• Ange vad som ska stå på certifikatet –

Företagsnamn, projektnamn mm.
• Vid betalning erhåller ni ett certifikat. 



Grönt Stål
• Resurssnålt
• Flexibelt
• Robust
• 100% återvinningsbart
• Lätt att återvända
• Koldioxidkompenserat
Grönt Stål är Hållbart på riktigt





Miljöcertifieringssystem
• BREEAM
• LEED
• Miljöbyggnad
• GreenBuilding
• mm



Miljöcertifieringssystem
• Återvinning 
• EPD



EPD
• Finns en hel del EPD:er men långt ifrån 

tillräckligt. Se, tex www.Environdec.se
• SS-EN 15804:2019 Hållbarhet hos 

byggnadsverk
• Nytt – även end-of-life ska vara med i en 

EPD. Återvinning, återbruk mm.
• Arbete pågår med en cPCR för stål och 

aluminum. 
• Vi undersöker möjligheterna att ta fram 

en programvara för att göra EPD:er.

http://www.environdec.se/


EPD
• Gör en LCA med PCR som grund
• Skapa en preliminär EPD
• Verifiera
• Registrera och publicera
• Har du EPD:er för alla produkter som 

ingår i byggnadsverket så kan man ganska 
enkelt räkna en total miljöbelastning för 
hela byggnadsverket

• Glöm inte - EPD:er var aldrig menade att 
användas för att jämföra olika produkter.



EPD

På riktigt, genom bra betyg i BREEAM mfl
eller kanske både och?
• På riktigt bidrar idag
• System för miljöbedömning skapar 

förutsättningar för att ställa krav imorgon


