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Förord 

Boverket har i uppdrag att bygga upp och sprida kunskap om bygg- och 

fastighetsbranschens miljöpåverkan och dess utveckling.  

I denna rapport redovisas sju miljöindikatorer som visar 

miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen mellan åren 2008 och 

2011. Indikatorerna bygger på en metod som KTH tagit fram och som 

baseras på statistik från Miljöräkenskaperna vid Statistiska centralbyrån 

(SCB). Rapporten innehåller också en beskrivning av en ny 

kvalitetssäkrad fördelningsnyckel som används för att dela upp 

byggbranschen i de två kategorierna bygg (byggnader) samt väg- och 

järnvägsanläggning.  

Rapporten är baserad på en sammanställning av Ida Björk, Nancy 

Steinbach och Anders Wadeskog på SCB. Beställare på Boverket har 

varit Kristina Einarsson. Synpunkter har lämnats av Susanna Toller på 

Trafikverket, Staffan Ågren och Christina Jonsson på Naturvårdsverket 

samt Erik Gravenfors m.fl. på Kemikalieinspektionen. Annica Carlsson 

på KTH har kvalitetssäkrat arbetet. Trafikverket och Naturvårdsverket 

har varit medfinansiärer i projektet.  

Boverket kommer att publicera indikatorerna på Boverkets webbplats 

som kontinuerligt kommer att uppdateras.  

 

Karlskrona juli 2014 

 

Anders Sjelvgren 

avdelningschef 
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Sammanfattning 

Boverket har ett ansvar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg- 

och fastighetsbranschens miljöpåverkan och utveckling. I denna rapport 

redovisas slutfasen av ett flerårigt projekt att utveckla en metod för att 

beskriva miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen. Genom att 

utvärdera miljöpåverkan utifrån ett antal miljöindikatorer som beskriver 

den mest betydande miljöpåverkan, baserade på befintlig statistik i de 

svenska miljöräkenskaperna på SCB, blir det möjligt att följa 

utvecklingen i branschen på en övergripande nivå relativt enkelt och 

billigt. Det är även möjligt att göra branschvisa jämförelser inom Sverige 

men även inom EU. Miljöindikatorerna är framtagna utifrån ett 

livscykelperspektiv och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Metoden är 

framtagen av KTH i samverkan med SCB och finns presenterad i ett 

flertal tidigare rapporter från Boverket. 

Valda indikatorer 
I denna rapport redovisas data för sju utvalda miljöindikatorer under 

tidsperioden 2008–2011. De indikatorer som valdes ut för att beskriva 

bygg- och fastighetsbranschen samt väg- och anläggningsbranschens 

miljöpåverkan är följande:  

 Utsläpp till luft i form av växthusgaser 

 Utsläpp till luft i form av kväveoxider (NOx)  

 Utsläpp till luft i form av partiklar  

 Energianvändning (fossilt) 

 Energianvändning (biobränsle) 

 Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter  

 Uppkommet avfall 

 

För varje indikator redovisas resultatet:  

 uppdelat i de tre branscherna bygg, fastighetsförvaltning samt 

anläggning av vägar och järnvägar, 

 inhemska effekter plus import 

 inhemska effekter 

 alternativ 1 ingen omfördelning av uppvärmning (viss uppvärmning) 

 alternativ 2 en omfördelning av uppvärmning (total uppvärmning) 

 

Indikatorn som visar inhemska effekter plus import inkluderar även 

utsläpp från importerade varor ur ett livscykelperspektiv. I denna 

indikator görs antagandet att utsläppen från importerade varor motsvarar 

den mängd producerade utsläpp som om produkten hade färdigställts i 

Sverige med svensk teknologi. Vilket är enligt en vedertagen metod. Då 

detta antagande är mycket grovt bör resultatet användas med stor 

försiktighet och endast ses som en indikation av de utsläpp som kan 

hänföras importerade varor. Med denna ansats ökar värdet (utsläppen) på 

den studerade indikatorn med ca 30–40 procent.   



Sammanfattning 7 

 

 

Utifrån Sveriges energimix innebär det att alla skattningar av 

utsläppen för att producera det vi importerar blir underskattade. Om man 

tittar på de mer ambitiösa modelleringsprojekt som gjorts under senare år 

så skulle de utsläpp vi beräknat sannolikt behöva skalas upp med en 

faktor 4, men även dessa beräkningar bygger på en mängd antaganden. 

Boverket har därför för avsikt att utreda detta närmare. 

Indikatorn inhemska effekter betyder att statistiken av t.ex. 

luftutsläppen endast inkluderar utsläpp från inhemsk produktion i Sverige 

ur ett livscykelperspektiv. Dessa uppgifter kan användas för att göra en 

jämförelse med nationell statistik.  

Resultatet möjliggör även en analys av branschens miljöpåverkan 

baserat på två systemavgränsningar: Den ena systemavgränsningen visar 

resultatet enligt Miljö- och Nationalräkenskapernas avgränsning där viss 

uppvärmning ingår men inte för hela byggnaden (alt 1) medan den andra 

inkluderar uppvärmning av hela byggnaderna (alt 2). Det är Boverket 

som har beställt redovisningen enligt alternativ 2 då det är vanligt att ta 

med uppvärmning av byggnaderna vid analyser av miljöpåverkan från 

bygg- och fastighetssektorn.    

Ökar eller minskar utsläppen 
Resultatet visar generellt på en relativt stabil miljöpåverkan över tiden 

med en liten ökning för året 2010 för flertalet av de utvalda indikatorerna. 

Men det är en för kort tidserie för att dra mer långtgående slutsatser. 

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetsbranschen inklusive 

väg- och järnvägsanläggning från endast inhemsk produktion och 

användning av varor är i genomsnitt 13 Mton per år under perioden 

2008–2011. Fastighetsförvaltningen står för merparten av utsläppen och 

är på ca 8 Mton, vilket utgör ca 60 procent. Detta gäller för indikatorn 

som inkluderar total uppvärmning av byggnaderna (alt 2). Om vi 

inkluderar import och export ökar utsläppen till ca 16 Mton under samma 

period dvs. en ökning med ca 20 procent.  

När det gäller användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska 

produkter kan endast information från byggverksamhet av bostäder och 

anläggningar inkluderas, eftersom uppgifter saknas när det gäller 

fastighetsförvaltningen. Statistik saknas också för den användning som 

sker utomlands till följd av importerade produkter. Resultaten inkluderar 

därmed endast inhemsk användning av kemiska produkter som är 

klassade som miljö- och hälsofarliga vid byggverksamhet. Exempel på 

sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. 

Produkter som inte ingår i analysen är t.ex. tjära, asfalt och bitumen. 

Uppkommet avfall är en indikator som också har varit önskvärd att 

presentera. Dock är underlagsmaterialet inte fullständigt. Dels saknas 

uppgifter när det gäller fastighetsförvaltning dels saknas den 

avfallsgenerering som sker utomlands från produktionen av importerade 

produkter. Europas avfallsstatistikförordning kommer att förbättra 

situationen men har ännu inte hunnit bli en standardiserad 

statistikprodukt. 
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Resultaten både från denna studie och från tidigare talar för betydelsen 

av att använda ett livscykelperspektiv vid branschvisa miljöuppföljningar. 

Detta eftersom man annars riskerar att missa viktiga förändringar.  

För att ge en mer heltäckande bild av branschens miljöpåverkan 

utifrån de svenska miljökvalitetsmålen behöver en del kompletterande 

arbete görs, framför allt när det gäller inomhusmiljön, miljömålet Giftfri 

miljö samt avfallsgenerering och återvinning. 

Metod för att mäta miljöpåverkan 
Framtagna indikatorer baseras på en s.k. miljöexpanderad input-

outputanalys (IOA) som utgår från Nationalräkenskapernas ramverk. IOA 

gör det möjligt att följa en produkts och/eller branschs påverkan på 

produktion i alla de branscher och produkter som ingår i dess 

produktionsprocess. I dessa indikatorer ingår köpta och egenproducerade 

bränslen, vilket skiljer sig från Nationalräkenskaperna, där endast köpta 

produkter inkluderas. 

Miljöräkenskaperna är ett internationellt harmoniserat system för att 

beskriva samband mellan miljö och samhällsekonomi. I 

miljöräkenskaperna fördelas utsläpp på olika branscher och varugrupper. 

I miljöräkenskaperna används samma branschindelning som i 

nationalräkenskaperna med så kallade SNI-koder. Utgångspunkten har 

varit de två branscherna, Byggbranschen (SNI 41-43) och 

Fastighetsförvaltning (SNI 68). Genom att ett livscykelperspektiv 

används inkluderas även de varor och tjänster som dessa branscher köper 

och säljer till andra branscher. 

I jämförelse med tidigare rapporter i projektet har ett antal 

förändringar genomförts. En ny fördelningsnyckel för bygg- respektive 

anläggningsbranschen har tagits fram, vilket resulterar i förbättrade 

möjligheter att studera respektive delbranscherna var för sig. Trots detta 

finns ett antal kvarstående svagheter i materialet. Några 

förbättringsområden som kan nämnas är: fler detaljer och längre tidsserie 

avseende företags kemikalieanvändning och avfallsgenerering samt finare 

detaljer kring bygg- och anläggningsbranschens investeringar och 

insatsstruktur. 
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Inledning 

Denna rapport redovisar ett delprojekt som utgör slutfasen av ett flerårigt 

projekt att utveckla en metod för att beskriva miljöpåverkan från bygg- 

och fastighetförvaltning samt väg- och järnvägsanläggningar.  

Projektet utgår från resultaten i tre rapporter
1
 utgivna av Boverket i 

vilka avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH, tillsammans med 

Miljöräkenskaperna, SCB utvecklat metodiken för att följa bygg- och 

fastighetsbranschens miljöpåverkan med hjälp av miljöindikatorer.  

Syftet med det här delprojektet har varit dels att ta fram en ny 

kvalitetssäkrad fördelningsnyckel för beräknandet av miljöindikatorer 

uppdelat i de tre kategorierna bygg, fastighetsförvaltning samt anläggning 

av väg- och järnväg. Dels att använda fördelningsnyckeln för att ta fram 

nya data för utvalda indikatorer. 

Miljöindikatorerna ska visa miljöpåverkan från bygg- och 

fastighetsbranschen, med koppling till miljökvalitetsmålen. Enligt 

Boverkets instruktion ska Boverket särskilt bygga upp och sprida 

kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling (Boverkets 

instruktion 3 § 1p.). Motsvarande indikatorer har även tagits fram för att 

visa på miljöpåverkan för väg- och järnvägssektorn utifrån Trafikverkets 

ansvarsområde.   

Målsättningen är att publicera de uppdaterade miljöindikatorerna på 

boverket.se samt miljömålsportalen. De kan även komma att användas 

som indikatorer för uppföljning av preciseringar i God bebyggd miljö. 

Genomförande  
Arbetet i projektet har genomförts i enlighet med en förstudie från SCB

2
. 

Den togs fram 2013 och beskriver hur uppgifter från företaget 

ÅF/Bygganalys kan användas för att skapa en förbättrad 

                                                 
1
 Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, 2009, Boverket, Rapport 2011:2, Boverket, 

Rapport 2012:11, Boverket 
2
 Ny fördelningsnyckel till framtagandet av indikatorer för miljömålsuppföljning av bygg- 

och fastighetssektorn, 2013, Boverket 
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fördelningsnyckel av bygg- och fastighetsbranschen. Projektet omfattade 

följande moment: 

1. Framtagande av fördelningsnycklar avseende ekonomiska variabler 

från Nationalräkenskapernas tillgång- och användningstabeller. 

2. Framtagande av fördelningsnyckel avseende emissioner, bränsle, 

avfall samt kemikalier.  

3. Beräkning av nya indikatorer med hjälp av en input-outputanalys för 

utsläpp till luft, energianvändning, avfall och kemikalier fördelade på 

inhemsk användning och total användning.



 11 

 

Metod 

Baserat på resultat från tidigare delprojekt
3
 tas det i denna rapport fram 

uppdaterade indikatorer för uppföljning av bygg- och 

fastighetsbranschens miljöpåverkan. Urvalet av indikatorer baserar sig på 

de som beskrevs i rapporten Miljöindikatorer för bygg- och 

fastighetssektorn
4
 och utifrån gemensamma diskussioner med Boverket, 

SCB, Trafikverket och Naturvårdsverket. Indikatorerna är valda med 

utgångspunkt i att vara relevanta för branschen, täcka in branschens mest 

betydande miljöpåverkan, vara kommunicerbara, bygga på tillgänglig 

data och att de ska kunna användas för uppföljning av miljömålsarbetet 

inom branschen. 

Input-outputanalys 
Indikatorerna baseras på så kallad input-outputanalys (IOA) som utgår 

ifrån Nationalräkenskapernas ramverk
5
. IOA gör det möjligt att följa en 

produkts och/eller branschs påverkan på produktion i alla de branscher 

och produkter som ingår i dess produktionsprocess.  

Traditionellt används IOA till att studera olika produkters och 

branschers bidrag till sysselsättning och förädlingsvärde (BNP-bidrag). 

Under senaste decennierna har den även använts för att studera främst hur 

olika produkter och branscher bidrar till användningen av energi, och 

utsläpp till luft
6
.  Detta kan man göra genom att räkna på varje bransch 

och produkts andel av den specifika variabeln, för att sedan använda detta 

värde per MSEK produktionsvärde i IOA. I dessa indikatorer ingår köpta 

och egenproducerade bränslen, vilket skiljer sig från 

Nationalräkenskaperna, där endast köpta produkter inkluderas. 

                                                 
3
 Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, 2009, Boverket, Rapport 2011:2, Boverket, 

Rapport 2012:11, Boverket 
4
 Rapport 2011:2, Boverket 

5
 European System of Accounts (ESA 1995) 

6
 Läs t.ex. Brolinson, H., Palm, V., Wadeskog, A., Sörme, L., Arushanyan, Y. and 

Finnveden, G. 2013: Consumption-based indicators in Swedish environmental policy. 

Report 6508. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm 
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Effekterna kan läggas samman för samtliga branscher och produkter. 

Resultatet leder till att, i monetära termer, hela ekonomins påverkan kan 

mätas. Användning ska därmed vara lika med tillgången i denna form av 

beräkningar. 

Miljöräkenskaperna 
Miljöräkenskaperna är ett internationellt harmoniserat system för att 

beskriva samband mellan miljö och samhällsekonomi. I 

miljöräkenskaperna fördelas utsläpp på olika branscher och varugrupper 

och för samma branscher och varugrupper redovisas ekonomiska data, till 

exempel förädlingsvärde. I miljöräkenskaperna används samma 

branschindelning som i nationalräkenskaperna med s.k. SNI-koder. För 

att kunna göra en branschstudie med hjälp av data från miljöräkenskap 

krävs att man definierar vilka branscher, eller delar av branscher, som ska 

ingå i branschen. Utgångspunkten har varit två branscher, SNI 41-43 

Byggbranschen och SNI 68 Fastighetsförvaltning. Genom att ett 

livscykelperspektiv används inkluderas även de varor och tjänster som 

dessa branscher köper och säljer till andra branscher. 

Speciellt för denna analys 

Inhemsk plus import  

Resultatet inhemsk plus import innebär att statistiken av t.ex. 

luftutsläppen inkluderar sådana mängder utsläpp som kan hänföras varor 

dels från inhemsk produktion och dels från import. I denna indikator görs 

antagandet att utsläppen från importerade varor motsvarar den mängd 

producerade utsläpp som om produkten hade färdigställts i Sverige med 

svensk teknologi. Då detta antagande är mycket grovt bör resultatet 

användas med stor försiktighet och endast ses som en indikation av de 

utsläpp som kan hänföras importerade varor. Med denna ansats ökar 

värdet (utsläppen) på den studerade indikatorn med ca 30–40 procent. 

Utifrån Sveriges energimix innebär det att alla skattningar av utsläppen 

för att producera det vi importerar blir underskattade. Om man tittar på de 

mer ambitiösa modelleringsprojekt som gjorts under senare år så skulle 

de utsläpp vi beräknat sannolikt behöva skalas upp med en faktor 4, men 

även dessa beräkningar bygger på en mängd antaganden. Boverket har 

därför för avsikt att utreda detta närmare. 

Inhemsk  

Inhemsk betyder att statistiken av t.ex. luftutsläppen endast inkluderar 

utsläpp som är kopplade till inhemsk produktion och exkluderar sådana 

mängder utsläpp som kan hänföras importerade varor. Dessa uppgifter är 

därmed mer relevanta att använda om en jämförelse önskas göras med 

nationell statistik. Den stora fördelen med denna indikator är möjligheten 

att studera byggbranschen i förhållande till andra delar av ekonomin, 

något som inte bör göras om indikatorn inhemsk plus import används.  

Två alternativa redovisningar av uppvärmning 

För varje indikator redovisas resultatet uppdelat på  



Metod 13 

 

 alternativ 1 ingen omfördelning av uppvärmning (viss uppvärmning) 

 alternativ 2 en omfördelning av uppvärmning (total uppvärmning). 

Alternativ 1 – ingen omfördelning av uppvärmning 

Denna indikator följer miljö- och nationalräkenskapernas definitioner och 

inkluderar bygg, fastighetsförvaltning respektive väg- och 

järnvägsbranschens inköp av värme till sin egen produktionsprocess. Den 

inkluderar även inköp av värme från andra branscher för den mängd 

insatsvaror som säljs till sagda branscher. Denna indikator kan jämföras 

med statistik om ekonomin i helhet och med andra branscher och 

produkter. Den inkluderar inte all energianvändning för uppvärmning av 

bostäder och lokaler från verksamheterna som alternativ 2 nedan 

(däremot ingår uppvärmning av t.ex. trapphusen som ingår i branschen 

fastighetsförvaltning). Denna indikator kallas även för indikator med viss 

uppvärmning. 

Alternativ 2 – med en omfördelning av uppvärmning 

Denna indikator inkluderar även mängden el som används för 

uppvärmning av bostäder och lokaler från verksamheterna och som 

produceras av el- och fjärrvärmeverk (SNI 35) och som används av andra 

branscher än bygg- fastighetsförvaltning, väg och järnväg. Det innebär att 

en omfördelning av uppvärmningen av lokaler görs så att branschen för 

fastighetsförvaltning belastas. Den mängden hämtas från andra branscher 

som andra tjänstebranscher, hushåll, den offentliga sektorn och de ideella 

organisationerna. Denna indikator innebär en utökad systemavgränsning 

avseende branschens uppvärmning enligt Miljöräkenskaperna. Då dessa 

indikatorer kombinerar information från olika branscher bör den inte 

jämföras med annan statistik över branscher eller produkter. Det innebär 

också att t.ex. indikatorerna för väg- och järnvägsanläggningarna 

underskattar utsläppsnivåer av luftutsläppen och energianvändningen. 

Denna indikator kallas även för indikator med total uppvärmning. För en 

mer utförlig beskrivning hänvisas till Boverket 2011:2.   

Förändringar jämfört med metoden i 
rapporten 2011:2   

Utökad detaljeringsgrad av branscher 

En nämnvärd förbättring är en finare uppdelning av branschen 

byggverksamhet (SNI 41-43) som i detta projekt har delats in i tre 

delbranscher. Uppdelningen har inneburit att anläggningar har delats in i 

två delar, en del som omfattar väg- och järnvägsanläggningar och en del 

som omfattar övriga anläggningar
7
. Den senare delen har sedan 

exkluderats ur analysen för att bättre motsvara Trafikverkets behov 

utifrån deras ansvarsområde. 

Den uppdelning av data för miljöindikatorerna som valts är följande:  

                                                 
7
 Exempel på övriga anläggningar är anläggningsarbeten för värme, vatten el och 

telekommunikation 
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 Bygg (SNI 41 och 43)
8
 

 Väg- och järnvägsanläggningar (SNI 42.1)  

 Fastighetsförvaltning (SNI 68)  

 

Övriga anläggningar (SNI 42 exkl. 42.1) har exkluderats från analysen. 

 

I detta projekt kunde en fördelning mellan bygg och väg- och 

järnvägsanläggningar göras för indikatorn om kemikalieanvändning, 

något som inte var möjligt i tidigare projekt. 

Fördelningsnyckel 

Utöver ovan nämnda förbättringar har nya fördelningsnycklar för 

respektive variabel tagits fram. Med fördelningsnyckel menas här arbetet 

att kunna dela upp data mellan branscherna byggande, förvaltning och 

anläggning av väg och järnvägar. Förbättringar har främst gjorts för det 

dataunderlag som hämtas från Nationalräkenskaperna och de tabeller som 

ligger till grund för input-outputanalysen. Här kan främst en förbättring 

av fördelningen mellan bygg respektive anläggningar nämnas som i detta 

projekt till större grad har baserats på genomgången statistik. Vissa 

förbättringar har även gjorts för materialet avseende 

kemikalieanvändningen per delbransch. Dessa förbättringar påverkar 

jämförbarheten med tidigare rapporter. Då dataunderlaget enbart finns för 

en kortare tidsperiod (2008–2011), påverkas även möjligheten att studera 

en längre tidsserie samt jämföra med tidigare resultat från åren 1993–

2007.  

För mer information om metoder för framtagandet av nycklar, se 

bilagor. 

Ny näringsgrensindelning 

Skillnader i resultat i jämförelse med tidigare rapporter påverkas också av 

att en övergång till ny näringsgrensindelning (SNI 2007) har 

implementerats i nationalräkenskapssystemet
9
. I samband med denna 

övergång har även beräkningar och källor setts över och förbättrats 

jämfört med tidigare genomförda analyser på området.  

Vad kan indikatorerna användas till? 
Främst bör dessa indikatorer användas för att studera branschens 

miljöpåverkan över tiden. Några exempel på frågor som kan besvaras är:  

 Hur ser utvecklingen av utsläpp som genereras av bygg-, 

fastighetsförvaltningen-, eller väg- och järnvägsanläggningar för att 

kunna producera sina färdigställda produkter ut? 

 Hur ser utvecklingen av hur mycket utsläpp som genereras av bygg-, 

eller fastighets-, eller väg- och järnvägsanläggningar i jämförelse med 

resten av Sveriges ekonomiska aktörer ut? 

 Vad leder verksamheten till för utsläpp, i Sverige såväl som i andra 

länder? 

                                                 
8
 Enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI 2007 

9
 Tidigare näringsgrensindelning baserades på Svensk Näringsgrensindelning SNI 2002 



Metod 15 

 

 Hur ser utvecklingen av användningen av fossila bränslen för att 

generera bygg-, eller fastighets-, eller väg- och järnvägsbranschen för 

att kunna producera sina färdigställda produkter ut? 

 Hur ser utvecklingen av kemikalieanvändningen ut, i Sverige såväl 

som i andra länder?
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Resultat  

De indikatorer som valts ut för att beskriva bygg- och fastighetsbranschen 

samt väg- och anläggningsbranschens miljöpåverkan är följande:  

 Utsläpp till luft i form av växthusgaser 

 Utsläpp till luft i form av kväveoxider (NOx)  

 Utsläpp till luft i form av partiklar  

 Energianvändning (fossilt) 

 Energianvändning (biobränsle) 

 Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter  

 Uppkommet avfall 

 

För varje indikator redovisas resultatet dels med inhemska effekter plus 

import och dels endast med inhemska effekter. I varje figur redovisas 

resultatet uppdelat på  

 alternativ 1 ingen omfördelning av uppvärmning (viss uppvärmning) 

 alternativ 2 en omfördelning av uppvärmning (total uppvärmning). 

 

Se avsnitt Metod för närmare beskrivning av vad som ingår i de olika 

redovisningarna. 

Utsläpp till luft 

Koldioxidutsläpp – branschernas andel av direkta utsläpp 

Bygg- och fastighetsbranschen samt väg- och järnvägsbranschen, stod år 

2011 för ca 2 procent vardera i jämförelse med de totala 

koldioxidutsläppen i näringslivet år 2011. Detta är det omedelbara 

bidraget som branscherna har till koldioxidutsläppen (utan effekter från 

en input-outputanalys). Andelen har minskat något för bygg- och 

fastighetsbranschen medan väg- och järnvägsbranschen har ökat något 

över perioden. Generellt visar uppgifterna att branschernas direkta andel 

av näringslivets totala koldioxidutsläpp är relativt liten.   
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Figur 1: Branschens bidrag till koldioxidutsläpp  

 

Andel utsläpp av koldioxid (procent) från bygg och fastighetsförvaltning, väg- och järnväg i 
näringslivet mellan åren 2008 och 2011.  

 

Sett till hur utvecklingen ser ut för de branscherna samt hur resten av 

ekonomin har utvecklats över tiden, kan figur 2 studeras. Figuren visar 

hur utvecklingen av koldioxidutsläpp i utvalda delar av ekonomin samt 

de studerade branscherna har utvecklats jämfört med året 2008. 

Figur 2: Utveckling i branscherna 

 

Utsläpp av koldioxid: näringslivet och slutlig användning (den användning som sker i 
ekonomin i form av offentlig och privat konsumtion, investeringar, lager och export). Index 
2008=100 

 

Väg och järnvägsbranschen utvecklas kraftigt över perioden med en 

ökning på ca 45 procent för år 2011 jämfört med basåret 2008. Ökningen 

beror till stora delar på en kraftig ökning av branschens omsättning och 

produktion under den studerade perioden. På motsvarande sätt kan en 
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nedgång ses för såväl bygg- och fastighetsbranschen, näringslivet totalt 

samt för slutlig användning. Slutlig användning avser här den användning 

som sker i ekonomin i form av offentlig och privat konsumtion, 

investeringar, lager och export.  

Utsläpp av växthusgaser utifrån en input-outputanalys 

Bygg och fastighetsförvaltningens samt väg- och 

järnvägsanläggningarnas emissioner av växthusgaser beräknat med hjälp 

av en miljöexpanderad input-outputanalys ses i figur 3 och 4 nedan. I 

figuren redovisas utsläppen dels med viss uppvärmning (alt 1) och dels 

med total uppvärmning (alt 2). De tre delbranscherna bygg (SNI 41/43), 

fastighetsförvaltning (SNI 68) samt väg- och järnvägsanläggningar (SNI 

421) redovisas separat.    

Bygg och fastighetsförvaltning  

Utsläpp av växthusgaserna för bygg och fastighetsförvaltningen varierade 

för total uppvärmning (figur 3, alt 2) mellan 13–16 Mton för perioden 

2008–2011. Byggbranschen står för ca 4 Mton medan 

fastighetsförvaltningen står för 10 Mton i genomsnitt för perioden. Sett 

över tiden varierar emissionerna med ca 4–5 Mton per år för 

byggbranschen och 9–11 Mton per år för fastighetsförvaltningen.  

Utsläpp från bygg och fastighetsförvaltningen med viss uppvärmning 

(figur 3, alt 1) låg på ca 9 Mton per år där bygg- respektive 

fastighetsförvaltningen står för lika stor del av växthusgasutsläppen över 

perioden. Dessa utsläpp uppvisade samma trend över åren som indikatorn 

total uppvärmning (figur 3, alt 2). 

Figur 3: Utsläpp av växthusgaser inhemsk plus import 

 

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2 ekvivalenter) från bygg fastighetsförvaltning samt väg- 
och järnvägsanläggningar mellan åren 2008-2011, Alt 1) betyder att uppvärmning som 
används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, fastighetsförvaltning, väg- och 
järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från andra branscher har omfördelats till 
aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna ingår). Resultaten inkluderar 
emissioner från produktion av varor som används av dessa branscher samt från 
användning av de produkter som skapas inom branschen, både inom Sverige och 
utomlands.  

 

Om import- och exportdelen i input-outputanalysen exkluderas och 

endast den inhemska produktionen och användningen av olika varor 

beräknas blir utsläppen något lägre med ett genomsnitt på 11 Mton per år 
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med total uppvärmning (figur 4, alt 2). Fastighetsförvaltningen står då för 

ca 8 Mton. Över tiden kan en liknande trend som ovan utläsas.  

Indikatorn med viss uppvärmning (figur 4, alt 1) visar att utsläppen 

från bygg och fastighetsförvaltningen låg runt 5,5 Mton per år, varav 

bygg- respektive fastighetsförvaltningen står för lika stora andelar. 

Figur 4: Utsläpp av växthusgaser inhemsk 

 

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2 ekvivalenter) från bygg, fastighetsförvaltning samt väg- 
och järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011, från enbart inhemska aktiviteter. Alt 
1) betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår).. 

Väg- och järnvägsanläggningar  

Väg- och järnvägsbranschens emissioner av växthusgaser uppgår i 

genomsnitt till 2,1 Mton per år för perioden (figur 3 alt 1).  

På samma sätt som för bygg- och fastighetsbranschen blir väg- och 

järnvägsbranschens utsläpp betydligt mindre om import- och exportdelen 

i input-outputanalysen exkluderades och om den inhemska produktionen 

och användningen av olika varor enbart inkluderades. I genomsnitt 

uppgår utsläppen till ca 1,6 Mton per år för den analyserade perioden 

(figur 4 alt 1). 

Utsläpp till luft av kväveoxider utifrån en input-outputanalys 

Bygg och fastighetsförvaltning 

Bygg- och fastighetsbranschens totala emissioner av kväveoxider (NOx) 

varierade under perioden 2008–2011 mellan 39 och 42 kton (figur 5 alt 

2). I genomsnitt var emissionerna ca 41 kton per år. 

Enligt alternativ 1 låg utsläppen från bygg och fastighetsförvaltningen 

på mellan 30–34 kton per år. Byggverksamheten stod för en något större 

andel av utsläppen (ca 55 procent i genomsnitt per år) jämfört med 

fastighetsförvaltningen av byggnader. 

  

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Alt 1 Alt 2

To
n

 C
o

2
e Väg- och

järnvägsanläggningar

Fastighetsförvaltning

Bygg



20 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014 

 

Figur 5: Utsläpp av kväveoxider inhemsk plus import  

 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) (ton) från bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011, Alt 1) betyder att uppvärmning som 
används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, fastighetsförvaltning, väg- och 
järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från andra branscher har omfördelas till 
aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna ingår). Resultatet inkluderar 
emissioner från produktionen av varor som används inom bygg- och fastighetsbranschen 
samt från användningen av de produkter som skapas inom branschen, både inom Sverige 
och utomlands. 

 

På samma sätt som ovan blev utsläppen betydligt mindre om import- och 

exportdelen i input-output analysen exkluderades (se figur 6). I 

genomsnitt för perioden uppgick då bygg och fastighetsförvaltningens 

emissioner av kväveoxider till ca 25 kton (figur 6 alt 2) jämfört med 41 

kton om inhemsk som import- och exportandelen inkluderades (figur 5 alt 

2). Om uppvärmning exkluderades låg utsläppen från bygg- och 

fastighetsbranschen runt 15 kton per år (figur 6 alt 1). 

Figur 6: Utsläpp av kväveoxider inhemsk 

 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) (ton) från bygg och fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011, från enbart inhemska utsläpp. Alt 1) 
betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår). 
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Väg- och järnvägsanläggningar  

Väg- och järnvägsbranschens emissioner av kväveoxider uppgår i 

genomsnitt till 9,5 kton per år för perioden (figur 5 alt 1). Sett över tiden 

kan en svag ökning ses.  

Sett till emissioner av kväveoxider från enbart den inhemska 

produktionen, dvs. om import- och exportdelen i input-output analysen 

exkluderades minskar utsläppen till ett genomsnitt om 6,8 kton per år 

(figur 6 alt 1). 

Utsläpp till luft av partiklar utifrån en input-outputanalys 

Bygg och fastighetsförvaltning 

Bygg- och fastighetsbranschens emissioner av partiklar varierade 

marginellt under perioden 2008–2011 mellan 11 och 12 kton (figur 7 alt 

2). I genomsnitt var emissionerna ca 11,4 kton per år för bygg och 

fastighetsförvaltningen.  

Indikatorn enligt alt 1 visar på utsläppen från bygg och 

fastighetsförvaltningen på mellan 7 och 8 kton per år. Precis som för 

kväveoxider stod byggverksamhet för en något större andel (ca 59 

procent) av utsläppen än förvaltningen av byggnader. 

Figur 7: Utsläpp av partiklar inhemsk plus import 

 

Utsläpp av partiklar (ton) från bygg och fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008-2011, Alt 1) betyder att uppvärmning som används 
av branscherna själva ingår, dvs. bygg, fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. 
Alt 2) betyder att uppvärmning från andra branschen har omfördelas till aktuella branscher 
(all uppvärmning av byggnaderna ingår). Resultatet inkluderar emissioner från produktionen 
av varor som används inom bygg- och fastighetsbranschen samt från användningen av de 
produkter som skapas inom branschen, både inom Sverige och utomlands. 

 

Om import- och exportdelen i input-output analysen exkluderades och 

endast den inhemska produktionen och användningen av olika varor 

inkluderades uppgick utsläppen från bygg och fastighetsförvaltning till ca 

7,9 kton i genomsnitt per år för perioden (figur 8 alt 2). Om 

uppvärmningen från övriga branscher dessutom exkluderades låg 

utsläppen från bygg- och fastighetsbranschen runt 4,9 kton i genomsnitt 

per år (figur 8 alt 1). 
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Figur 8: Utsläpp av partiklar inhemsk 

 

Utsläpp av partiklar (ton) från bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011 från enbart inhemska utsläpp. Alt 1) 
betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branschen har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår). 

Väg- och järnvägsanläggningar  

Väg- och järnvägsbranschens emissioner till luft av partiklar uppgår i 

genomsnitt till ca 1,6 kton per år för perioden (figur 7 alt 1). Även här 

varierar utsläppen marginellt över tiden och blir betydligt mindre om 

import- och exportdelen i input-output analysen exkluderades. Vid en 

sådan analys uppgår utsläppen i genomsnitt till knappt 1 kton per år (figur 

8 alt 1). 

Energianvändning 

Energianvändning av fossila bränslen - branschernas andel 

Totalt uppgår energianvändningen av fossila bränslen i bygg- och 

anläggningsbranschen till ca 6,5 procent av total energianvändning i 

näringslivet år 2011, beräknat som bygg- och anläggningsbranschens 

direkta bidrag utan effekter från en input-outputanalys (figur 9). 

Användningen har ökat något det senaste året från 5,9 procent år 2010. I 

genomsnitt står bygg- respektive väg- och järnvägsbranscherna för 

ungefär lika stor andel av näringslivets totala energianvändning av fossila 

bränslen (ca 3 procent). En marginell ökning kan dock ses för väg- och 

järnvägsbranschen medan byggbranschen minskar något för perioden. 
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Figur 9: Andel användning av fossila bränslen totalt i näringslivet  

 

Andel användning av fossila bränslen (procent) inom bygg, väg- och järnvägsanläggningar 
totalt i näringslivet mellan åren 2008 och 2011. 

Energianvändning av fossila bränslen utifrån en input-outputanalys 

Bygg och fastighetsförvaltning 

Användningen av fossila bränslen i bygg och fastighetsförvaltning 

uppgick år 2011 till ca 200 000 TJ (figur 10 alt 2), om effekterna från en 

input-outputanalys inkluderas. Sett över tiden minskar användningen 

något 2011 jämfört med toppnoteringen för 2010.    

Beräknat som energianvändning med viss uppvärmning (figur 10 alt 

1) enligt Miljöräkenskapernas definitioner minskar nivåerna till ca en 

tredjedel. Ungefär hälften av energin användes för byggverksamhet (SNI 

41,43) och ungefär hälften för förvaltning av byggnader (SNI 68). 
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Figur 10: Användning av fossila bränslen inhemsk plus import  

 

Användning av fossila bränslen (TJ)inom bygg och fastighetsförvaltning mellan åren 2008 
och 2011. Alt 1) betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. 
bygg, fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning 
från andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av 
byggnaderna ingår). Resultaten inkluderar användning av fossila bränslen från 
produktionen av varor som används inom bygg- och fastighetsbranschen samt från 
användningen av de produkter som skapas inom branschen både inom Sverige och 
utomlands. 

 

Om import- och exportdelen i input-output analysen exkluderades och 

endast den inhemska produktionen och användningen av olika varor 

inkluderades minskar energianvändningen något till ca 175 000 för år 

2011 (figur 11 alt 2)). Även här kan en minskning från toppnotering år 

2010 ses. Om övriga branschers uppvärmning exkluderas, ligger 

användningen av energi i bygg- och fastighetsbranschen på ca 48 000 TJ i 

genomsnitt per år för perioden (figur 11 alt 1), vilket är ca en fjärdedel 

jämfört med det utökade perspektivet med uppvärmning.   

Figur 11: Användning av fossila bränslen inhemsk 

 

Användning av fossila bränslen (TJ) inom bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggning mellan åren 2008 och 2011 vid enbart inhemska aktiviteter. Alt 1) 
betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
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fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branschen har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår). 

Väg- och järnvägsanläggningar  

Väg- och järnvägsanläggningar för fossila bränslen uppgick för perioden 

till ca 22 000 TJ per år (figur 10, alt 1). Energianvändningen tycks öka 

något över tiden med en lägsta notering år 2008 om 19 000 TJ.  

Sett till bränsleanvändningen från enbart den inhemska produktionen 

och användningen, minskar användningen något till i genomsnitt på 17 

000 TJ per år (figur 11, alt 1). Även här tycks en svag ökning kunna ses 

över den studerade tidsperiden. 

Energianvändning av biobränslen – branschernas egna bidrag 

Vid studier av den direkta energianvändningen av biobränsle, utan 

effekter från en input-outputanalys, stod bygg- och 

anläggningsbranschens (SNI 41-43) för ca 0,4 procent av näringslivets 

totala energianvändning under perioden. Sett till delbranscherna användes 

den största delen i byggbranschen medan väg- och järnvägsanläggningar 

endast stod för ca 0,05 procent av näringslivets total.  

Figur 12: Andel användning av biobränslen totalt i näringslivet  

 

Andel användning av biobränslen (procent) totalt i näringslivet inom bygg, väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011. 

Energianvändning av biobränslen utifrån en input-outputanalys 

Bygg och fastighetsförvaltning 

Energianvändningen utifrån en input-outputanalys uppgick användningen 

av biobränslen för bygg och fastighetsförvaltning till ca 184 000 TJ i 

genomsnitt per år för perioden (figur 13 alt 2). Sett över tiden ökar 

energianvändningen av biobränsle något för åren 2008–2010 med en 

tillbakagång för år 2011. 

När det gäller användningen i bygg- och fastighetsbranschen med viss 

uppvärmning (alt 1), dvs. utifrån Miljöräkenskapernas definition, visar 

resultaten på en betydligt lägre nivå med ett genomsnitt på ca 30 000 TJ 
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per år för perioden. Ca 42 procent av energin användes för 

byggverksamhet (SNI 41,43) jämfört med hela branschen som inkluderar 

bygg och förvaltning av fastigheter. 

Figur 13: Användning av biobränsle inhemsk plus import 

 

Användning av biobränsle (TJ) inom bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011, Alt 1) betyder att uppvärmning som 
används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, fastighetsförvaltning, väg- och 
järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från andra branscher har omfördelas till 
aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna ingår). Resultaten inkluderar 
användning av biobränslen från produktionen av varor som används inom bygg- och 
fastighetssektorn samt från användningen av de produkter som skapas inom branschen 
både inom Sverige och utomlands. 

 

På liknande sätt som ovan, sänks användningen ytterligare något om 

import- och exportdelen i input-output analysen exkluderas. 

Energianvändningen från biobränsle uppgår då till ett genomsnitt om ca 

175 000 TJ per år för perioden (figur 14 alt 2). Sett utifrån ett 

Miljöräkenskapsperspektiv minskar utsläppen från bygg- och 

fastighetsbranschen till ca 21 000 TJ i genomsnitt per år (figur 14 alt 1). 
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Figur 14: Användningen av biobränslen inhemsk 

 

 

Användningen av biobränslen (TJ) inom bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggning mellan åren 2008 och 2011 vid enbart inhemska aktiviteter. Alt 1) 
betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår). 

Väg- och järnvägsanläggningar  

Energianvändning av biobränsle i väg- och järnvägsanläggsbranschen 

uppgick till ca 2 500 TJ år 2011 (figur 13 alt 1). Nivån varierar marginellt 

över tiden med högst notering år 2009 om 2 700 TJ.  

Sett till användningen av biobränsle från enbart den inhemska 

produktionen och användningen, minskar nivån till ca 1 400 TJ i 

genomsnitt per år (figur 14 alt 1). Även här varierar nivån marginellt över 

tiden. 

Kemikalier och avfall  
När det gäller användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska 

produkter kan endast information från byggverksamhet av bostäder och 

anläggningar inkluderas, eftersom uppgifter saknas när det gäller 

fastighetsförvaltningen. Statistik saknas också för den användning som 

sker utomlands till följd av importerade produkter. Resultaten inkluderar 

därmed endast inhemsk användning av kemiska produkter som är 

klassade som miljö- och hälsofarliga vid byggverksamhet. Exempel på 

sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. 

Produkter som inte ingår i analysen är t.ex. tjära, asfalt och bitumen då 

dessa inte är klassade och därför inte kommer med i Miljöräkenskaperna. 

De kvantitativt sett mindre mängderna tillsatsämnen som tillförs asfalten 

som är klassificerade enligt CLP-förordningen
10

 är med i beräkningarna.  

                                                 
10

 EG-förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
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En skillnad från tidigare analyser är att i denna rapport har det varit 

möjligt att separera byggbranschens användning från väg- och 

järnvägsanläggningar tack vare den nya fördelningsnyckeln. Denna 

uppdelning har inte kunnat genomföras i tidigare rapporter.  

För att särskilja på effekten från användning av betong och cement 

presenteras även en uppdelning av totala kemikalier exklusive eller 

inklusive betong/cement. Tillverkningen av cement, kalk, gips och betong 

står för en stor del av användning av hälsofarliga kemiska produkter. 

Dessa produkter är också främst klassade som frätande, (C) och eller 

irriterande (Xi) vilket för produkter av cement och betong kan ses i 

huvudsak som ett arbetsmiljöproblem. Efter att produkten härdat har den 

inte längre dessa inneboende egenskaper. Det är därför tveksamt om just 

cement- och betongvarorna ska tillåtas få så stort genomslag i indikatorn 

som de har haft i tidigare rapport
11

, när det samtidigt finns produkter som 

inte bara anses vara farliga under byggtiden utan riskerar att vara farliga 

under lång tid. Det är därför intressant att särredovisa användningen av 

cement och betong. 

Uppkommet avfall är en indikator som också har varit önskvärd att 

presentera. Dock är underlagsmaterialet inte fullständigt; dels saknas det 

uppgifter när det gäller fastighetsförvaltning dels saknas den 

avfallsgenerering som sker utomlands från produktionen av importerade 

produkter.  

Europas avfallsstatistikförordning kommer att förbättra situationen 

men har ännu inte hunnit bli en standardiserad statistikprodukt. 

Användning av kemikalier – branschernas egna bidrag 

Andelen hälsofarliga kemikalier som direkt används i byggbranschen står 

för ca 5 procent av den totala användningen inom näringslivet år 2011 

(inklusive betong). Procenten minskar ytterligare till ca 3 procent om 

betongprodukten exkluderas i beräkningen (figur 15).  

Användningen av miljöfarliga kemikalier i byggbranschen uppgår till 

endast 0,02 procent år 2011 jämfört med total användning av miljöfarliga 

kemikalier i näringslivet. 

För väg- och järnvägsanläggningar uppgår användningen av 

hälsofarliga kemikalier till ca 0,5 procent (inkl. betong) och 0,2 procent 

(exkl. betong) av den totala användningen i näringslivet. Även här har en 

minskning över tiden skett.  

Andelen miljöfarliga kemikalier som används inom väg- och 

järnväganläggningar uppgår till mindre än 0,05 procent.   

  

                                                 
11

 Rapport 2011:2, Boverket 
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Figur 15: Andel användning av kemikalier i näringslivet  

Andel användning av kemikalier (procent) inom bygg samt väg- och järnvägsanläggningar 
totalt i näringslivet mellan åren 2008 och 2011. 

Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter 
utifrån en input-outputanalys 

Byggbranschen 

Byggbranschens användning av hälsofarliga kemiska produkter beräknat 

med hjälp av en input-outputanalys, uppgick till ca 1 200 kton år 2011, 

om betong inkluderas och ca hälften (570 kton) om betong exluderas. Sett 

över tiden ökade användningen, då speciellt från krisåret 2009 som var en 

bottennotering för perioden. I genomsnitt uppgick användningen av 

hälsofarliga produkter till 1 100 kton inklusive betong och 500 exklusive 

betong per år för den analyserade perioden. 

Även miljöfarliga kemiska produkter ökade över tiden men då på en 

mycket lägre nivå. I genomsnitt per år uppgick användningen av 

miljöfarliga kemikalier till 30 kton med en lägsta notering år 2009.  
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Figur 16: Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska 

produkter inhemsk 

 

Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter (ton) från byggverksamhet (ej 
fastighetsförvaltning) mellan åren 2008 och 2011 från enbart inhemsk användning. 

Väg- och järnvägsanläggningar  

Väg- och järnvägsanläggningars användning av hälsofarliga kemiska 

produkter uppgick till ca 290 kton år 2011, om betong inkluderas och ca 

110 kton om betong exluderas. Sett över tiden ökade användningen på 

liknande sätt som för byggbranschen med en bottennotering 2009 för 

perioden. I genomsnitt uppgick användningen av hälsofarliga produkter 

till 266 kton inklusive betong och 104 exklusive betong per år, för den 

analyserade perioden. 

Figur 17: Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska 

produkter inhemsk  

 

Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter (ton) från väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011 från inhemsk användning. 

Produktion av avfall utifrån en input-outputanalys 

För produktion av avfall kan en tidsserie inte presenteras eftersom 

jämförbar statistik mellan olika år saknas. Det saknas också uppgifter när 

det gäller fastighetsförvaltning samt den avfallsgenerering som sker 
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utomlands från produktion av importerade produkter. Vidare saknas det 

uppgifter fördelade på bygg- respektive anläggningar, vilket gör att 

resultatet endast presenteras för branschen bygg- och anläggningar, exkl. 

fastighetsförvaltningen för år 2010. 

År 2010 uppgick avfallsmängderna totalt från byggverksamhet till 

10,5 Mton. Då räknas bara det avfall som genereras vid aktiviteter inom 

Sverige. I resultaten ingår även det avfall som genereras från byggandet 

av vägar och järnvägar. 
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Andra branschers påverkan 

Koldioxidutsläppen från bygg och fastighetförvaltningen härrör till viss 

del från inköpta varor och tjänster från andra branscher. Nedan följer en 

kort sammanfattning över hur andra branscher påverkar bygg- och 

fastighetsbranschens koldioxidutsläpp i form av uppströms aktiviteter 

inom Sverige för år 2011. Detta innebär en skillnad mot ovan visade 

indikatorer där såväl uppströms som nedströms effekter ingår. I analysen 

nedan har även utsläpp som kan hänföras importerade varor exkluderats. 

Vidare har metoden utgått ifrån Miljöräkenskapernas definitioner där 

omfördelning av uppvärmning inte har genomförts.  

Byggbranschen 

Uppströms aktiviteter inom delsbranschen bygg (SNI 41 och 43) är det 

främst cementproduktionen som bidrar mest till utsläppen, tätt följt av 

den egna branschens bränsleanvändning (figur 18). Övriga produkters 

bidrag är relativt små. 

Figur 18: Branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp från 

byggbransch 

 

De branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp av koldioxid från byggbranschen, år 
2011 (ton CO2). 
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De branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp inom 

fastighetsförvaltning (SNI 68) är cement och fjärrvärmebranscherna år 

2011. Inom förvaltningen spelar även inköp från byggbranschen och från 

avfall en betydande roll för koldioxidutsläppen. 

Figur 19: Branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp från 

fastighetsförvaltning 

 

De branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp från fastighetsförvaltningen, av 
koldioxid, år 2011 (ton CO2). 

Väg- och järnvägsanläggningar 

Koldioxidutsläppen från väg och järnvägsbranschen (SNI 421) härrör till 

mycket stor del från uppströms aktiviteter inom den egna branschen och 

till mindre del från branscher som cement, mineralutvinning och åkerier 

etc. 

Figur 20: Branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp från väg- 

och järnvägsanläggningar 

 

De branscher som bidrar mest uppströms till utsläpp från väg- och järnvägsanläggningar av 
koldioxid, år 2011 (ton CO2). 
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Diskussion  

Jämförelse med tidigare publikationer 

Ny metod för att särskilja väg- och järnvägsanläggningens del av 
byggbranschen  

Vissa av de skillnader som kan ses jämfört med tidigare rapporter beror 

på de förändringar av fördelningsnyckel mellan bygg- och väg- och 

järnvägsanläggningsbranschen som har genomförts. Resultatet påverkas 

även av att en ny definition av väg- och järnvägsanläggningar har 

använts. 

Ny tidserie  

En generell översyn och förändring av klassifikationssystem infördes år 

2012 av Nationalräkenskaperna hos SCB. Översynen har inneburit att ny 

statistik och förbättrade metoder har tagits in i Nationalräkenskaperna. Då 

samtliga indikatorer grundar sig på Nationalräkenskapernas tillgång- och 

användningstabeller, påverkas indikatorerna såväl direkt som indirekt av 

dessa förändringar.  

Förutom detta har en omklassificering till ny näringsgrensindelning 

skett från den tidigare SNI2002 till SNI2007
12

 vilket ger utslag på 

resultatet. Detta innebär att både branscher och produkter har 

klassificerats om, med följden att innehållet i respektive bransch eller 

produkt har förändrats. Vissa branscher och/eller produkter har slagits 

ihop medan andra har delats upp. Förutom inverkan på indikatorerna gör 

dessa förändringar det svårt att ta fram utvalda indikatorer för år tidigare 

än 2008.    

En enkel jämförelse med tidigare resultat 

Nedan har de två serierna för växthusgaser satts samman till en syntetisk 

serie för perioden 1993–2011. Diagrammet visar Mton CO2e för bygg 

och fastighetsförvaltning enligt alternativ 1 ingen omfördelning av 

uppvärmningen och Alt 2 med en omfördelning av uppvärmningen. 

Input-outputkalkylen inkluderar importerade produkter. 

                                                 
12

   Enligt Svensk Näringsgrensindelning 2002 och 2007. 
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Figur 21: Utsläpp av växthusgaser från bygg och fastighetsförvaltning  

 

Utsläpp av växthusgaser från bygg och fastighetsförvaltning mellan åren 1993 och 2011, 
CO2 ekvivalenter Mton. Alt 1) betyder att uppvärmning som används av branscherna själva 
ingår, dvs. bygg, fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att 
uppvärmning från andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning 
av byggnaderna ingår). *Brott i tidsserien, ny metod 

 

Man kan i figuren se att det är ett nivåskifte 2008. Den något ökande 

trenden i utsläpp från byggbranschen har brutits (alt 1). Detta kan bero på 

skillnaderna i hanteringen av anläggningsdelen i byggbranschen. 

I figur 22 nedan visas utsläpp av växthusgaser – Mton – för 

Väg/Järnväg (år 1993-2007) och SNI 421 (08-11). Även här syns 

skillnaderna mellan metoderna. I den tidigare serien låg utsläppen från 

denna del av byggbranschen i det närmaste konstant, medan det med nya 

metoden sker en ordentlig ökning i utsläppen från denna del av 

branschen.  
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Figur 22: Utsläpp av växthusgaser från väg- och järnvägsanläggningar  

 

 

Utsläpp av växthusgaser från väg- och järnvägsanläggningar mellan åren 1993-2011, CO2 
ekvivalenter Mton. *Brott i tidsserien, ny metod. 

Nivå eller utveckling – vad är viktigast? 
Indikatorer byggda på tidsserier brukar oftast byggas på indexerade 

underlag, dvs. att man studerar på förändringar utifrån ett basår. I figuren 

nedan har figuren med växthusgaser för byggbranschen enligt alternativ 1 

och alternativ 2 för uppvärmning (inklusive import) gjorts om till ett 

indexerat diagram med 1993=100. För perioden mellan 1999 och 2007 så 

framgår än tydligare att utsläppen från bygg och fastighetsförvaltning 

ökar medan utsläppen då total uppvärmning ingår faller. 
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Figur 23: Utsläpp av växthusgaser för byggbranschen med index 1993 

 

Utsläpp av växthusgaser för bygg branschen mellan åren 1993 och 2011, index 1993. Alt 1) 
betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg, 
fastighetsförvaltning, väg- och järnvägsanläggning. Alt 2) betyder att uppvärmning från 
andra branscher har omfördelas till aktuella branscher (all uppvärmning av byggnaderna 
ingår). *Brott i tidsserien, ny metod.  

 

I figurerna nedan har vi även inkluderat utsläppen från 

anläggningsbranschen (väg/järnväg i det äldre). Nu är det indexerat med 

2008=100. Här syns det tydligt att det är anläggningsdelen som ökar 

under de tre åren. Men figuren visar också att finanskrisåret 2009 ledde 

till en minskning av utsläppen från byggbranschen och att det kalla året 

2010 slår igenom i utsläppen från uppvärmningen. 
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Figur 24: Utsläpp av växthusgaser från bygg, fastighetsförvaltning samt 

väg- och järnvägsanläggningar med index 2008   

 

Utsläpp av växthusgaser från bygg, fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011, index 2008.   

Hela eller delar av byggindustrin? 
Miljöräkenskaperna har publicerat uppgifter för hela byggbranschen samt 

för fastighetsförvaltningen, dvs., SNI 45 + SNI 70 i tidigare SNI
13

 och 

SNI 41-43 samt SNI 68 i nuvarande SNI
14

 – för åren från 1993 fram till i 

dag. Resultaten har publicerats såväl per bransch ur ett 

produktionsperspektiv som ur ett konsumtionsperspektiv. Den serie 

uppdrag/rapporter som under åren tagits fram, på uppdrag av Boverket, 

har i princip behövts för att man inte kan särskilja anläggningsbranschen i 

den löpande publiceringen. 

Man kan illustrera skillnaderna i resultat genom att räkna fram 

resultaten ovan för hela byggbranschen, dvs. SNI 41, SNI42 och SNI43, 

och fastighetsförvaltningen SNI 68. Detta illustreras i diagrammet nedan. 

Dessa motsvarar Diagram 21 och 23 ovan, dvs. hela bygg- och 

anläggningsbranschen + fastighetsförvaltningen, Mton växthusgaser 

(inhemsk + import).  

Serierna är självfallet snarlika de tidigare där anläggningar (väg/tåg) 

räknats bort med de två metoderna. Brottet mellan de två serierna blir 

kanske något mindre samtidigt som de generella trenderna kvarstår. 

 

  

                                                 
13

  Enligt Svensk näringsgrensindelning SNI 2002 
14

   Enligt Svensk näringsgrensindelning SNI 2007, SNI 68 Fastighetsförvaltning 
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Figur 25: Utsläpp av växthusgaser för hela bygg- och 

anläggningsbranschen samt fastighetsförvaltning  

 

Utsläpp av växthusgaser för hela bygg och anläggningsbranschen samt 
fastighetsförvaltning (SNI 41-43, SNI 68), 1993–2011, CO2 ekvivalenter, Mton. *Brott i 
tidsserien, ny metod. 

 

Samma serie i indexerad form ger informationen nedan. Även denna är 

snarlik de resultat vi beräknat för bygg- och fastighetsbranschen 

exklusive anläggningar tidigare. 

Figur 26: Utsläpp av växthusgaser för hela bygg- och 

anläggningsbranschen samt fastighetsförvaltning med index 1993  

 

Utsläpp av växthusgaser för hela bygg- och anläggningsbranschen samt 
fastighetsförvaltning, SNI 41-43, SNI 68), 1993-2011, index 1993. *Brott i tidsserien, ny 
metod. 

Styrkor och svagheter i materialet 
Bristen på officiell statistik inom området medför att flertalet antaganden 

och justeringar av materialet har varit nödvändiga. Sådana antaganden 

har gjorts med all tillgänglig information men medför trots detta en del 

osäkerheter och möjliga felaktigheter i de presenterade resultaten ovan. 
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Dessa osäkerheter är viktiga att känna till vid tolkningen av resultaten och 

för kommande projekt att arbeta vidare med.   

Branschindelningen 

Uppdelningen av kemikalieanvändning i bygg- respektive 

anläggningsbranscherna finns endast tillgänglig för ett år (2012). Detta 

medför att underlaget per delbransch inom branschen bygg och 

anläggningar är mycket osäkert och svårt att kvalitetsäkra. På grund av 

detta har även en uppskattning av delbranschernas storlek inom 

branschen bygg och anläggningar för tidigare år varit nödvändig. Detta 

medför ytterligare osäkerheter till branschfördelningen. Om några år 

kommer en längre tidserie kunna finnas tillgänglig, vilket gör en 

uppföljning och analys av materialet då möjlig.  

Uppgifter avseende generering av avfall har endast varit tillgängliga 

för ett år (2010) samt saknats för branschen fastighetsförvaltning. Detta 

gör det svårt att kvalitetssäkra materialet för totala bygg- och 

anläggningsbranschen samt inte möjligt att beräkna delbranscherna bygg 

respektive väg- och anläggningsbranscherna. En längre och säkerställd 

tidsserie för statistiken om genererat avfall från bygg- och 

anläggningsbranschen är därför mycket önskvärt. Statisken behöver även 

inkludera fler detaljerade branschuppgifter för att möjliggöra en analys av 

fastighetsförvaltningen samt av andra branscher vid en input-

outputanalys. 

Tills bättre statistik finns tillgänglig kan uppgifter från ÅF/Bygganalys 

undersökas för att se om deras databas över exempelvis avfallsslag och 

genererade avfallsmängder per byggnad kan användas. Då dessa 

uppgifter endast rör ett urval av byggnader bör en sådan ansatts 

kombineras med annan statistik för att mäta totala avfallsmängder inom 

byggbranschen i Sverige. 

Slutligen kan inkluderandet av fler detaljer i undersökningen 

Företagens Ekonomi, som SCB genomför varje år, öka förståelsen för 

bygg- och andra branschers kostnader för avfallsgenerering. 

Fördelningsnyckeln 

Vissa osäkerheter finns även i de fördelningsnycklar som har använts för 

att fördela ut grundmaterialet från bland annat Nationalräkenskaperna. De 

största svagheterna har varit de antaganden om branschernas 

investeringar i bygg- respektive anläggningar som har varit nödvändig. I 

dagsläget finns ingen nationell statistik över hur mycket varje specifik 

bransch investerar i bygg- respektive anläggningar. Vilket medför stora 

osäkerheter till fördelningen mellan bygg- respektive 

anläggningsbranschen avseende delbranschernas investerings- och 

reparationsuppgifter. 

För att överbrygga detta problem framöver föreslås att fler detaljer 

över företags investeringar i byggbranschens undersöks. En möjlig väg 

för att tillgodose detta är att införa fler detaljer i undersökningen 

Företagens ekonomi. Fler detaljer avseende företags 

förbrukningskostnader skulle även vara av mycket stort intresse för att 

förbättra insatsstruktur i national- och miljöräkenskapernas 

grundmaterial. 
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Systemavgränsningar 

Definitionsskillnader mellan ÅF/Bygganalys och Nationalräkenskaperna 

måste också nämnas som en svaghet. För att kompensera för områden 

som har saknats i underlaget har en komplettering skett med uppgifter 

från undersökningen Företagens ekonomi. Därför bör sådana skillnader 

vara av mindre karaktär. 

Ur ett statistiskt perspektiv innebär även de två olika 

beräkningsmetoderna, enligt alternativ 1 och 2, en komplikation. 

Indikatorer som byggs enligt Miljöräkenskapernas definitioner kan 

användas med traditionell statistik vilket möjliggör en miljöekonomisk 

analys. Indikatorer enligt Boverkets önskemål med ett mer utökat 

perspektiv används för andra syften. Komplikationen är att antaganden 

som behövs försvårar jämförelsen med annan nationell statistik. I fallet 

med indikatorerna i denna rapport är frågan kring hantering av 

uppvärmningen en sådan fråga.  

 För mer information om använda metoder, se bilagor. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning för 
fördelningsnyckeln  

För att möjliggöra en analys av byggbranschens miljöpåverkan har 

projektet utgått ifrån nationalräkenskapernas årliga sammanställning av 

tillförsel och användning av produkter och branscher i den svenska 

ekonomin. Denna görs på en aggregerad nivå för ca 400 produkter och 

knappt 100 branscher samt för olika komponenter av slutlig användning, 

så som privat eller offentlig konsumtion, investeringar, lager eller export. 

I Nationalräkenskapernas material redovisas branschen Bygg- och 

anläggningar som en bransch, vilket gör en analys av delbranschen bygg 

respektive väg- och järnvägsanläggningar inte möjlig. För att möjliggöra 

en sådan analys gjordes som ett första steg i projektet en uppdelning av 

branschen Bygg och anläggningar till tre delbranscher. De delbranscher 

som har valts av projektet för att särskilja Bygg och fastighetsbranschen 

från anläggningar är följande: Bygg (SNI 41 och 43), Väg- och 

järnvägsanläggningar (SNI 42.1) samt övriga anläggningar (SNI 42 exkl. 

42.1 även benämnt SNI42ovr i texten nedan). För att täcka Boverkets 

totala ansvarsområde har sedan Fastighetsbranschen (L68) adderats till 

branschen Bygg (SNI 41, F43). 

Då grundmaterialet utgår ifrån Nationalräkenskapernas så kallade 

tillgång- och användningstabeller som sedan kopplas ihop med 

information om ekonomins miljöpåverkan i form av utsläpp, 

energianvändning, kemikalier och avfall, behövs i realiteten ett flertal 

nycklar som hanterar de olika områdena. Nedan följer en 

metodbeskrivning över hur respektive nyckel har tagits fram. 

Fördelningsnyckel avseende byggbranschens 
insatsförbrukning  
Som ett första led i projektet gjordes en fördelning av bygg- och 

anläggningsbranschens insatsförbrukning. Då uppgifter om 

delbranschernas specifika insatsstruktur inte finns att tillgå från officiella 

källor undersöktes möjligheten att använda ÅF/Bygganalys databas för 
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att särskilja de kostnadsstrukturer som bygg- respektive 

anläggningsbranschen har. 

För att möjliggöra en sammankoppling till övrigt underlag 

kodifierades valda uppgifter från ÅF/Bygganalys till den 

produktgruppsindelning som används inom Nationalräkenskapssystemet 

på SCB. Detta innebar att utvalda poster i ÅF/Bygganalys databas 

tilldelades en produktkod som motsvarar en kod i 

Nationalräkenskapernas standardiserade produktgruppsindelning enligt 

SPIN
15

. 

För att göra materialet jämförbart med övrigt grundmaterial från 

Nationalräkenskaperna kompletterades informationen från 

ÅF/Bygganalys med uppgifter från undersökningen Företagens ekonomi. 

Företagens ekonomi är en årlig företagsunderökning som syftar till att 

förse olika användare med underlag om utveckling och strukturen för 

olika delar av den svenska ekonomin. Bland annat undersökts bygg- och 

anläggningsbranschens intäkter och kostnader för en rad intäkts- och 

kostnadsposter, något som ger ett bra komplement till ÅF/Bygganalys 

mer detaljerade uppgifter om material. I slutändan innebär detta att en 

blandad metod har använts för att skapa en nyckel för Bygg- respektive 

anläggningsbranschens insatsförbrukning. För specifika 

materialkostnader har de mer detaljerade uppgifterna från ÅF/Bygganalys 

databas använts för att möjliggöra en bättre fördelning av specifika 

materialkostnader, medan andra poster med sämre täckning i 

ÅF/Bygganalys databas, så som tjänster, byggherrekostnader och 

transporter, har fördelats med hjälp av Företagens ekonomi. 

Fördelningsnyckel avseende övrig 
användning av byggtjänster  
Övrig användning av byggtjänster, dvs. investeringar samt reparationer 

av existerande investeringar som utförs av andra branscher än 

byggbranschen, har fördelats mellan bygg- och anläggningsbranscherna 

med hjälp av information från Nationalräkenskaperna. Här finns tyvärr 

ingen statistik att tillgå om vilka branscher som investerar i bygg- 

respektive anläggningar samt hur stor andel denna investering utgör. På 

grund av detta har en förenklad metod använts där de branscher som till 

största del investerar i bygg- respektive anläggningar har identifierats. 

I tabell 1 nedan visas hur denna allokering har gjorts och hur 

investeringarna i respektive bransch/sektor har hanterats. Exempelvis kan 

där utläasas att de investeringar som sker i branschen El, gas och värme 

(SNI E36-39) till sin helhet anses utgöra investeringar i övriga 

anläggningar (så som investeringar i värme, vatten och elanläggningar) 

och därmed klassats till branschen Övriga anläggningsinvesteringar 

(SNI42ovr). 

   

  

                                                 
15

   SPIN 2007 – Standard för svensk produktindelning efter näringsgren. 
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Tabell 1. Fördelning av investeringar och reparationer per bransch 

näringslivet 
 Bransch  Nyckel  

Jord- & skogsbruk (SNI A01-
A02) Väg och järnvägsinvesteringar (SNI 42.1)16 

Stenkol raffinaderier (SNI C19) Övriga anläggsinvesteringar (SNI 42ovr) 

El, gas & värme (SNI D35) Övriga anläggsinvesteringar (SNI 42ovr) 
Vatten, avlopp, & återvinning 
(SNI E36-39) Övriga anläggsinvesteringar (SNI 42ovr) 

Transport (SNI H49-H53) Övriga anläggsinvesteringar (SNI 42ovr) 

Telekommunikation (J61) Övriga anläggsinvesteringar (SNI 42ovr) 

  Offentlig sektor  
 Bransch  Nyckel  

Statens transportinvesteringar Väg och järnvägsinvesteringar (SNI 42.1) 
Primärkommunens 
transportinvesteringar Väg och järnväginvesteringar (SNI 42.1) 
Landstingets 
transportinvesteringar Väg och järnväginvesteringar (SNI 42.1) 

Fördelningsnyckel avseende produktion  
För att fördela ut uppgifter om produktion på de specifika delbranscherna 

användes återigen uppgifter från Företagens Ekonomi. För 

byggbranschens produktionsuppgifter har främst byggbranschens totala 

produktionsvärde använts som nyckel. I fall där uppgifterna har bedömts 

som stabila och överrensstämmande med syftet har andra, mer detaljerade 

variabler enligt Företagens ekonomi använts. Exempel på sådana 

variabler är intäkter av industriproduktion och intäkter av handel. 

Fördelningsnyckel avseende emissioner, 
bränslen och energi 
Miljöräkenskapernas ordinarie beräkningar av bränsleanvändning och 

emissioner till luft sker för hela branschen Bygg- och 

anläggningsbranschen (SNI 41-43). Detta innebär att även dessa uppgifter 

måste allokeras till respektive delbranscher inom Bygg och 

anläggningsbranschen. 

I underlaget från ÅF/Bygganalys finns vissa uppgifter om utgifter för 

bränslen samt inhyrning av arbetsmaskiner med och utan förare. 

Vi valde att använda maskintimmar för Bygg- och 

anläggningsbranschens arbetsmaskiner som en fördelningsnyckel för 

bensin/diesel samt de mobila utsläppen till luft. Detta är analogt med hur 

vi fördelar bränsleanvändning/luftutsläpp för fordon på väg. 

Det gav följande fördelning av den direkta bränsleanvändningen samt 

mobila emissioner för de tre delbranscherna: 

                                                 
16

 Utvalda delar enligt Nationalräkenskapssystemet  
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Tabell 2. Fördelning mobila bränslen/emissioner 

Bransch  Mobila bränslen/emissioner 

Bygg (SNI 41, 43) 37 % 

Väg och järnväg (SNI 42.1) 50 % 

Övriga anläggningar (SNI 42ovr) 13 % 

Bygg och anläggningar (SNI 41-43) 100 % 

 

Övrig bränsleanvändning/luftutsläpp, allokeras med hjälp av fördelningen 

av produktionsvärde (omsättning) mellan de tre delbranscherna. 

Fördelningsnyckel avseende kemikalier 
Kemikalier, hälsofarliga och miljöfarliga, har fördelats på branscherna 

Bygg (SNI 41 och SNI 43) samt Anläggningar (SNI 4.2) med hjälp av 

kvantitetsuppgifter (ton) från Kemikalieinspektionens produktregister. Då 

uppdelning av delbranscherna Bygg respektive Anläggningar endast finns 

att tillgå för år 2012 har detta år använts som nyckel för åren 2008–2011. 

En fördelning av branschen Anläggningar har sedan gjorts med hjälp av 

variabeln förädlingsvärde från Företagens ekonomi. Uppdelningen har 

gjorts för totala hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier samt inklusive 

och exklusive cement/betong, i tabell 3.  

Tabell 3. Fördelning av kemiska produkter, exklusive betong 

Bransch Hälsofarliga Miljöfarliga 

Bygg (SNI 41, 43) 92 % 

 

79 % 

Väg och järnväg (SNI 42.1) 6 % 

 

15 % 

Övriga anläggningar (SNI 42ovr) 2 % 

 

6 % 

Bygg och anläggningar (SNI 41-43) 100 %  100 % 

Fördelningsnyckel avseende avfall 
Då endast totala uppgifter om bygg- och anläggningsbranschens avfall 

finns tillgängliga görs ingen uppdelning på de respektive delbranscherna. 
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Bilaga 2 - Bränsletyper  

Dessa bränsletyper ingår i statistiken om energianvändning 

Bränsletyper  

Eldningsolja 1 
Eldningsolja 2-5 
Propan/Butan 
Stadsgas 
Naturgas 
Koksugnsgas 
Masugnsgas 
LD-gas 

Kol 
Koks 
Trädbränsle 

Torv 
Sopor 
Avlutar 
Tallolja 
Motorbensin 
Flygbensin 
Fotogen 
Dieselolja 
Lättbensin 

Deponigas 
Petroleumkoks 
Jetbensin 
Flygfotogen 
Övrig biomassa 
Övrig petroleum 
Övriga fasta fossila 
Övriga icke 
specificerade 
Raffinaderigas 
Etanol 
RME 
Biogas 

Inblandningsetanol 
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Bilaga 3 - Svensk 
näringsgrensindelning  

Följande är ett utdrag ur MIS 2007:2 Standard för svensk 

näringsgrensindelning 2007. 

 

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk 

standard för klassificering av produktionsenheter (företag, arbetsställen 

etc.) till näringsgrenar/branscher. Den förra utgåvan av standarden, SNI 

2002, fastställdes av SCB 2003. Den nu föreliggande standarden, SNI 

2007, fastställdes av SCB i maj 2007 och gäller från och med 1 januari 

2008. SNI har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE, Nomenclature 

statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne. 

Avdelning F – Byggverksamhet (SNI 41-43) 
Denna avdelning omfattar allmän byggnadsverksamhet och 

specialiserade verksamheter för byggnader och anläggningar. Den 

omfattar nybyggnation, reparationer, tillbyggnader och ombyggnader, 

uppförande av ej egentillverkade monteringsfärdiga byggnader eller 

konstruktioner på plats och även uppförande av byggnader av tillfälligt 

slag. Allmän byggverksamhet är byggandet av bostäder, 

kontorsbyggnader, affärer och andra offentliga och allmännyttiga 

byggnader, lantbruksbyggnader o.d. eller byggande av konstruktioner 

såsom motorvägar, gator, broar, tunnlar, järnvägar, flygfält, hamnar och 

andra vattenkonstruktioner, bevattningssystem, avloppssystem, 

industrianläggningar, rörledningar och elledningar, idrottsanläggningar 

o.d. 

Detta arbete kan utföras för egen räkning eller mot lön eller inom 

ramen för ett kontrakt. Delar av arbetet och ibland hela det praktiska 

arbetet kan utföras av underentreprenörer. En enhet som har det 

övergripande ansvaret för ett byggnadsprojekt redovisas här. 

Reparationer av byggnader och anläggningar ingår också. I 

avdelningen inkluderas byggandet av hela hus (jfr huvudgrupp 41), 

kompletta anläggningsarbeten (jfr huvudgrupp 42) liksom specialiserad 

bygg- eller anläggningsverksamhet om denna endast omfattar en del av 

byggprocessen (jfr huvudgrupp 43). Uthyrning av byggmaskiner med 

förare redovisas tillsammans med den särskilda byggverksamhet som 

utförs med utrustningen. Avdelningen omfattar också utvecklandet av 

byggprojekt avseende hus eller anläggningsarbeten genom att samla 

finansiella, tekniska och fysiska resurser för att genomföra byggprojekten 

för senare försäljning. Om dessa aktiviteter inte genomförs för senare 

försäljning av byggprojekten, utan för dessas utnyttjande (t.ex. uthyrning 

av utrymme i byggnaderna, tillverkningsverksamhet i 

fabriksanläggningarna) ska enheten inte redovisas här utan enligt sitt 

utnyttjande dvs. fastighetsverksamhet, tillverkning o.d.  
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Avdelning L – Fastighetsverksamhet (SNI 68) 
Denna avdelning omfattar verksamhet som uthyrare, agent och/eller 

mäklare inom ett eller flera av följande områden: försäljning eller köp av 

fastigheter, uthyrning av fastigheter, tillhandahållande av 

fastighetsanknutna tjänster såsom fastighetsvärdering eller 

deponeringsverksamhet. Verksamhet som omfattas av denna avdelning 

kan utföras avseende egen eller hyrd egendom och kan utföras mot lön 

eller inom ramen för ett kontrakt. Omfattar även uppförandet av 

byggnadsverk i kombination med bibehållen äganderätt eller hyrandet av 

sådana byggnadsverk. Avdelningen omfattar förvaltare av fastigheter. 
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