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Förord 
Denna rapport beskriver det arbete som har gjorts inom projektet - Effektiv kommunikation 
av miljöfakta. Projektet är en förstudie finansierad av träindustrin, genom Träforsk, samt 
Nutek. För att genomföra projektet har diskussioner förts med STEF och Träinformation båda 
numera Svenskt Trä samt NTC. Deras medverkan i diskussioner samt tips på litteramr och 
kontaktvägar har varit värdefullt för projektet. Därutöver har diskussioner förts med de 
ledande byggföretagen i Sverige. Bakgrundsmaterialet om konkurrerande material har tagits 
fram av Karl-Olof Widell, Trätek. Konununikationsstrategin har utarbetats av Ingemar Ekdahl 
tillsammans med Anna Jamehammar, Trätek. Litteraturgenomgången på nordisk basis har 
tagits fram av Gunilla Beyer i ett nordiskt samarbetsprojekt. 

Stockholm september 2000 

Anna Jamehammar, projektledare 



Sammanfattning 
Denna sammanfattning beskriver resultaten från en förstudie vars övergripande målsättning är 
att miljöargument för trä och träprodukter ska komma till användning på ett mer offensivt sätt 
på de marknader där trä och träprodukter används. De tre delmål som studien ska uppfylla är 
att: 

• identifiera vilka miljöfakta som inte når ut till kunderna, 
• se vilka miljöfakta som lämpar sig bäst för att höja träproduktemas image, 
• samt att ge förslag t i l l hur miljöfakta ska föras ut på bästa sätt. 

För att identifiera vilka miljöfakta som inte når ut till kunderna, eller vilka miljöfakta som 
efterfrågas så har diskussioner förts med de tre branschorganisationerna NTC, STEF och TIA 
samt med de större professionella byggföretagen i Sverige. Byggföretagen har tillsammans en 
stor del av bostadsmarknaden. Kontakten med branschorganisationerna har resulterat i ett 
närmre samarbete med Träinformation och Trätek där tydligare behov ställs t i l l Trätek avse
ende den svenska marknadens behov av miljöfakta. Även konkreta samarbetsprojekt disku
teras. Avseende behoven i olika länder har dessa endast kunnat fastställas på ett mer generellt 
plan. Behoven av miljöinformation varierar beroende på vilket land, vilka målgrupper och 
vilken typ av produkt som avses. 

I kontakterna med byggföretagen i Sverige så har reella krav kunnat fastställas för trä och 
träprodukter vad gäller miljöinformation avseende kemikalieinnehåll, innemiljöaspekter och 
avfallsfrågor. Dessa krav var entydiga hos dem alla. Däremot är behovet av livscykelanalys-
data inte lika tydligt. Där är kundnyttan med miljöinformationen ytterst viktig, det måste 
skapa ett mervärde för produkten. Generellt sett tycker byggföretagen att materialproducenter
na är dåliga på att uppfylla kraven på byggvarudeklarationen och i synnerhet när det gäller att 
redovisa vilka kemikalier en produkt innehåller. Impregnerat virke skulle de helst vilja slippa 
men i brist på bättre alternativ så accepteras det'. Företagen ser över frågan om certifierat 
virke och hur de ska agera i frågan. Certifierat virke krävs inte av något företag för svenskt 
trä, däremot för tropiskt träslag. Ett företag föredrar FSC framför PEFC. 

För att utreda vilka miljöfakta som lämpar sig bäst för att höja träprodukters image så har tre 
delar undersökts. En litteramrgenomgång av befintlig miljöfakta inom området, en genom
gång av konkurrerande materials miljöarbete samt slutligen, vilka möjligheter och hot som 
finns för trä och träprodukter. 

Det finns en stor mängd miljöfakta om trä och träprodukter framtagen. Eftersom livscykel
analysmetodiken har utvecklats under den senaste tioårsperioden och standarden fastställdes 
för bara några år sedan gör det att äldre studier får betraktas som för gamla. För trä och trä
produkter finns det en relativs stor mängd fakta men den är inte samlad på ett och samma 
ställe. Det som saknas är data för olika behandlingar så som impregnering, lackering, ytbe
handling och limmer. Det saknas också data för vad som sker med produkterna då de är 
uttjänta. Det saknas också direkta jämförelser mellan olika material. Kraven på livscykel
analyser har ökat och numer krävs en kritisk granskning av resultaten om dessa ska kommu
niceras t i l l tredje part. 

Något av företagen sa uttryckligen att CCA impregnerat virke använde de ej 



Konkurrerande materials miljöinformation och fakta är oftast mer välorganiserad och finns 
samlad på europeisk/internationell basis. De arbetar systematiskt med livscykelanalyser som 
används både for förbättringar inom industrier och ti l l att föra ut miljöargument tillsammans 
med tekniska prestanda och funktionskrav. De har också angripit konkurrerande materials 
svagheter med olika miljöargument. 

Miljöfakta som lämpar sig bäst för att höja träprodukters image är främst fömybarhet genom 
hela livscykeln. Det innebär koldioxidupptagningsförmåga då träden växer i skogen och där
med kollagringsförmågan under en produkts hela livscykel. Det innebär att trä är ett brännbart 
material och energi kan energiutvinnas då en produkt är uttjänt. Resursuttaget är fömybart 
eftersom en stor del av energin som används vid tillverkning är fömybar liksom materialinne
hållet. (Baserat på fömybara resurser i stor utsträckning, både materialet i sig men även den 
energi som används för att framställa träprodukter är fömybar.) 

För att ge förslag t i l l hur miljöfakta ska föras ut på bästa sätt har en strategi för hur miljöinfor
mation ska spridas tagits fram. Den är allmänt hållen och specifika projekt som bedrivs fram
över bör i detalj gå igenom de delar som föreslås i strategin för att nyutvecklad miljöfakta ska 
kommuniceras på ett bättre sätt t i l l träindustrin och dess kunder. 



Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är en förstudie som genomfördes i ett nordisk samarbetsprojekt 
finansierat av Nordiska Ministerrådet. Vid en workshop med representanter från de nordiska 
träforskningsinstituten, träindustrin, användare och myndigheter konstaterades att det är en 
relativt stor mängd miljöfakta framtagna om trä och träprodukter (Beyer et al 1999). Slut
satsen var att denna faktamängd inte användes offensivt av industrin för att marknadsföra 
träets goda miljöegenskaper. 

Det konstaterades också att trä förlorar marknadsandelar gentemot konkurrerande material så 
som ti l l exempel plast och stål. Flera rapporter som har gjorts under det senaste året visar att 
så är fallet (Burrows och Sanness 1998,Timwood 1998). I ett aktuellt fall hävdas det att 
plastfönster är bättre än träfönster ur miljösynpunkt. Plast ger en bättre miljöprofil genom 
längre livslängd och lägre underhåll (Dagens Industri 2000). Argument som "Save a tree use 
PVC" är ett exempel på när träets starka sida som ett naturligt och fömybart material angrips. 

Samtidigt som konkurrerande material i viss mån har angripit trä så kommer kraven öka 
framöver vad gäller miljöinformation som används i egna miljöuttalanden och ti l l marknads
föringsändamål. I standarden 14020 och 14021 (Miljöstymingsrådet 2000) beskrivs hur 
informationen bör se ut och vilka skall krav som gäller. Mycket av kraven utgår från att 
informationen ska vara saklig och väl underbyggd. Det är också en frågan om trovärdighet i 
ett längre perspektiv. 

Projektets mål 
Den övergripande målsättningen är att miljöargument för trä och träprodukter ska komma ti l l 
användning på ett mer offensivt sätt på de marknader där trä och träprodukter används. De 
delmål som projektet ska uppfylla är att: 

• identifiera vilka miljöfakta som inte når ut t i l l kundema, 
• se vilka miljöfakta som lämpar sig bäst för att höja träproduktemas image, 
• samt att ge förslag till hur miljöfakta ska föras ut på bästa sätt. 

Genomförande 
Identifiering av vilka miljöfakta som inte når ut till kunderna 
För att identifiera vilka miljöfakta som inte når ut t i l l kunderna har dels de olika branschorga
nisationerna närmast marknaden kontaktats och diskussioner har förts i flera omgångar. Dels 
har en större andel av den professionella bostadsmarknaden i Sverige kontaktats och inter
vjuats. Ambitionen var också att intervjua en av de större förvaltama som representerar be
fintliga offentliga byggnader. Möjligheten gavs inte inom projektet p g a svårigheter att tids
mässigt koordinera alla inblandade parter. 

Kontakterna med STEF, TIA och NTC 
Syftet med kontakterna var dels att se hur Trätek kunde samarbete på ett mer konkret sätt med 
främst Träinformation men även STEF och NTC när det gäller att nå ut med information och 
fakta både i Sverige och utlandet. Under projektets gång har Träinformation och STEF sam-



lats i en organisation, Svenskt Trä. I rapporten benämns dessa organisationer vid sina gamla 
namn. 

Syftet var också att kunna identifiera t i l l vilka kundsegment och för vilka produkter som de 
främst behöver få fram miljöargument så att deras informationssatsningar kan få än större 
effekt. Ett antal frågor togs fram och har använts i kontakten med branschorganisationerna (se 
bilaga 1). Resultatet från kontaktema redogörs under kapitlet "Efterfrågad miljöfakta från 
STEF, NTC och Träinformation". 

Kontakterna med byggföretagen 
Besök hos de största professionella byggföretagen i Sverige har gjort tillsammans med Per-
Erik Eriksson på Träinformation. Miljöcheferna har kontaktats med ett diskussionsunderlag 
(se bilaga 2). Resultaten och slutsatserna redovisas under avsnittet "Efterfrågad miljöfakta 

från byggföretagen". Syftet var att undersöka vilken miljöinformation de efterfrågar, om de 
får den information som de behöver idag samt om de tycker att informationen är tillräcklig. 

Vilka miljöfakta lämpar sig bäst for trä 
För att se vilka miljöfakta som lämpar sig bäst för att höja träprodukters image har tre olika 
delar studerats. 

Först har en litteraturgenomgång av miljöresultat gjorts för att ge en generell bild över 

• vilka resultat som finns tillgängliga avseende miljöfakta och vilka saknas, 
• för vem är de tillgängliga, och 
• kan de användas för att sprida information ti l l industrin och deras kunder. 

Därefter gjordes en genomgång över hur konkurrerande material för fram miljöargumenten. 
Främst har tillgängligt material på Internet undersökts men även litteratur från både plast
industrin och stålindustrin har smderats. Denna del av arbetet syftar t i l l att jämföra hur 
träindustrin har utnyttjat miljöargumenten jämfört med konkurrerande material. Resultaten 
redovisas under kapitlet "Konkurrerande material". 

Slutligen har de styrkor och svagheter som olika LCA-studier har identifierat tagits fram samt 
att en litteraturgenomgång har gjorts av rapporter som inriktar sig på att utreda träets konkur
renskraft, vilka möjligheter och vilka hotbilder som finns. Studierna har gåtts igenom i syftet 
att se vilka rekommendationer och slutsatser som har framkommit av hur miljö ska kunna 
föras in för att stärka träets roll på marknaden. Resultaten redovisas under kapitlet "Träets 
konkurrenskraft - möjligheter för trä ". 

Förslag till hur miljöfakta kan föras ut på bästa sätt 
Slutsatser och diskussion av de resultat som har framkommit om vilka behov av miljöfakta 
som finns och vilka miljöfakta som lämpar sig för att höja träprodukters image samlas i ett 
avsnitt "Slutsatser och diskussion". Slutligen ges förslag till en strategi för hur tillgänglig och 
njoitvecklad miljökunskap och miljöinformation om trä och träprodukter kan användas på ett 
systematiskt sätt till att föra ut trämaterialets goda miljöegenskaper. En analys har gjorts av 
vilka företag och grupper som är primära, sekundära och perifera målgrupper för Trätek som 



resurs t i l l träindustrin att ta fram miljöfakta om trä och träprodukter. Förslag ges t i l l möjliga 
vägar att nå olika grupperingar. Resultaten kan läsas under "En strategiför att förmedla 
forskningsresultat rörande miljöaspekter för träprodukter" 

Identifiering av vilka miljöfakta 
som inte når ut till kunderna 
Kontakterna med S T E F , TIA och NTC 
Diskussionerna har lett t i l l generella riktlinjer över vilka behov som de utländska marknader 
har av miljöinformation. Om en satsning på ett specifikt land ska göras bör kontakter knytas 
tidigt med de personer som arbetar i respektive land (gäller exempelvis NTC). När det gäller 
den svenska marknaden har diskussionerna lett till ett djupare samarbete mellan Trätek och 
TIA över vilka konkreta behov som finns framöver. Dessutom togs en gemensam kontakt 
med de professionella byggarna i Sverige. 

STEF 
STEF bevakar utvecklingen på de olika marknaderna och rapporterar löpande om utveck
lingen av export av trä och träprodukter. Denna information är väsentlig då val ska träffas om 
vilka marknader som olika miljöprojekt bör bedrivas på. Det är viktigt att potentialen utreds 
samt vilka effekter som är möjliga att uppnå beroende på vilken kundgrupp och marknad som 
informationsinsatserna på miljöområdet görs. STEF hänvisade till några olika litteraturrefe
renser där dels marknadspotentialen utreds i Sverige och Europa samt en rapport där träets 
konkurrenskraft utreds. 

Vid diskussionerna med STEF nämndes följande punkter där de bedömer att miljö skulle 
kunna användas i marknadskommunikationen: 

• Impregnerat virke - användningen ökar för exempelvis trädäck och trädgårdsprodukter 
• Mellanväggar och innerväggar där trä skulle kunna ta större marknadsandelar 
• Fönster, där PVC-fönster har tagit stora andelar från träfönster 

NTC 
I diskussionerna med NTC framkom att miljöargumentens betydelse varierar både vad gäller 
målgrupp och land. NTC har god kännedom om de olika målgmppema i respektive land. Det 
är därför viktigt att från fall t i l l fall bedöma på vilket sätt informationen ska spridas på effek
tivast möjliga sätt och i ett sådant arbete kan NTC bidra med kunskaper och kompetens. Föl
jande generella synpunkter och slutsatser kom upp under diskussionen: 

• Tekniska egenskaper och systemlösningarna hur trä används i byggande är den primärt 
viktigaste faktorn för att trä ska användas. Miljöaspekterna är inte avgörande för att välja 
trä, däremot ser de flesta det som något som man får på köpet, det ger ett mervärde t i l l 
materialvärdet. 

• Om miljöaspekterna har betydelse för att en produkt ska väljas eller ej så är det råvarufrå-
gan som spelar in. Vilken typ av skogsbruk, sköts det på rätt sätt, är det certifierat, o sv . 
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• Avseende impregnerat trä så bör fakta finnas framme för att svara på frågor från an
vändarna. 

I specifika projekt som bedrivs av NTC så uppkommer ett behov av att kommunicera olika 
miljöbudskap. Ti l l exempel i satsningen på öppna träbyggsystem i Tyskland upplevs det 
väsentligt att miljöinformation kommer fram utifrån följande delar: 

1) Jämförande LCA, där byggsystem i trä jämförs med betong. 
2) Att inomhusmiljöegenskapema för trä som byggmaterial redovisas på ett positivt sätt. 

Ytterligare behov av miljöfakta som saknas kan uppkomma under Timber 2000 satsningen i 
England. Där används dock redan den information som tidigare har tagits fram i ett tidigare 
samnordiskt projekt (Nordic Wood 1997). 

Följande aktuella miljöfrågor på de olika marknaderna har identifierats. Informationen måste 
ses som en första indikation på vilka frågor som är relevanta. Om en specifik satsning ska 
göras på någon av marknaderna så måste ytterligare informafion hämtas genom direkta kon
takter med avsedd målgrupp. 

I UK så är de allmänna miljöfrågorna främst inriktade på uthållig skogsbruk och skogscerti-
fiering, koldioxid/syre och dess betydelse för trämaterialet, LCA, AGENDA 21. För trä som 
byggmaterial är LCA och fömybara råvaror av intresse. Specifikt för träfönster är frågan om 
miljöargumenten kan medverka till att trä stärker sin position gentemot PVC-fönster. Trä 
utomhus så är det impregneringsfrågan som är av störst betydelse. 

Allmänna frågor av intresse i Tyskland är skogscertifiering (PEFC/FSC). För trä i byggande 
så är fömybara råvaror, byggnader som "andas", lågenergihus, "passiva hus" och LCA 

I Japan finns det en liten konsument och arkitekt/designergrupp som är miljöintresserad av 
fömybara råvaror. Intresset för nordiskt skogsbmk bland trähandeln och träbearbetande 
industrin beror på att de vill veta att de även i framtiden har tillgång ti l l våra sågade trävaror -
inte på miljöintresset. 

Träinformation 
Huvudmålgmpper för Träinformation är byggsektorn och bostadskonsumenter. Ett antal olika 
projekt bedrivs för att nå de avsedda målgmppema. Proffssidan bearbetas genom en egen 
tidning, träbyggnadsdag, träpriset, arkitekttävlingar (t ex Bo 01), kunskapsdatabank på nätet 
mm. Kontaktnätet ut mot marknaden består dels i den kundkrets som den egna tidningen har 
till byggsektorn men även studenter inom byggområdet. Det finns också 350 anslutna bygg-
vamhandlare som är medlemmar. 

Träinformation anger följande miljöfakta som bör kommuniceras t i l l huvudmålgruppema i 
Sverige: 
• Jämförande LCA studier där trä ställs mot främst betong men även stål 
• Att finna argument som slår hål på stålsidans argument om 100% återvinningsbart 
• Föra fram växthuseffekten och trämaterialets koldioxidupplagringsförmåga 
• Energianvändning under bmkstiden 



11 

Följande arbetssätt vore önskvärt då ett miljökommunikationsprojekt bedrivs: 
1) Identifiering av målgmpp 
2) Identifiering av fördelama för trä 
3) Framtagande av informationen på bästa sätt 
4) Kommunikation av informationen till avsedd målgrupp på bästa sätt 
5) Uppföljning av effekterna 

Kontakterna med byggföretagen 
För att svara på frågan om vilka behov de professionella aktörerna i Sverige har av miljöinfor
mation, miljödata mm generellt och specifikt för just träprodukter har en diskussion förts med 
ledande byggföretag i Sverige. Förvaltare avsågs också kontaktas men har tyvärr inte lyckat 
inom projektets tidsram, bilden från förvaltama bör fångas upp vid ett senare tillfälle. 

Diskussionsunderlaget t i l l byggföretagena är stmkturerat så att en generell inledning med frå
gor om respektive företags prioriteringar for miljöarbetet i dagsläget följs av frågor om yttre 
miljöaspekter så som påverkan ti l l globala miljöeffekter, livscykelperspektivet och kretslopps
frågor. Därefter följer ett särkilt avsnitt om behandlat trä (ytbehandling, impregnering) och ett 
avsnitt som berör inomhusmiljöaspektema. Näst sista delen ber vi dem att prioritera eller välja 
vilka delar som är mest angelägna, d v s försöker att fånga upp hur pass het miljöfrågan är 
gentemot andra delar som teknik, ekonomi, estetik m fl. Utöver detta ställer vi en specifik 
fråga rörande certifierat trä och hur de ser på FSC och PEFC. Frågeformuläret ges i bilaga 2. 

Nedan sammanfattas diskussionerna med byggföretagen. Ett mer detaljerat underlag finns om 
arbetsdokument. 

Slutsatser efter diskussion med byggföretagen 
• Kundnyttan avgör hur mycket miljöaspekterna kommer in i ett visst projekt. Det måste 

skapa ett mervärde! 
• Prioriteringen för tillfället ligger på att undvika farliga kemikalier, inomhusmiljöaspek

tema och avfallsfrågan. Dessa styrs dels av efterfrågan hos kunderna (boende) men även 
de egna miljöledningssystemen där ett antal miljömål har ställts upp. Framöver kommer 
även energieffektiviseringar för bmksskedet av bostaden att vara i fokus. 

• Alla företagen har avvecklingslistor för farliga ämnen. 
• Yttre miljöaspekter såsom resursuttag, emissioner och miljöpåverkan före byggskedet 

röner inget större intresse hos byggföretagen i dagsläget. De ser ingen direkt kundnytta 
med att fokusera på dessa. Några av företagen tar dock med ett livscykelperspektiv då de 
klassar material. 

• Valet och riktlinjerna för miljöfrågorna läggs fast tidigt redan vid miljökonsekvensbe
skrivningen. Dock är inte alla val träffade initialt men de stora miljöaspekterna bestäms i 
detta skede. 

• Ett av företagen beskrev tydligt hur byggprocessen ser ut och att ett antal hinder för att 
bygga i trä finns. De allvarligaste är den kunskap som redan finns att bygga i stål och 
betong i form av systemvillkor. Systemvillkor för trä bör tas fram och ti l l dessa bör 
miljöinformationen kopplas. 

• Krav att alla byggvaror ska vara miljödeklarerade enligt Byggsektorns kretsloppsråds 
riktlinjer, flera av företagen ser byggtjänsts miljövamdatabas som den framtida utveck
lingen inom området. 
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• Dagens information från materialleverantörema är dålig vad gäller redovisning av 
kemiska produkter, skärpta krav är att vänta. 

• Det system som finns idag för certifierade miljövarudeklarationer har inte ett kundnytto
perspektiv. Det är inget som de efterfrågar. 

• LCA-analyser används inte systematiskt eftersom kundnyttan ifrågasätts. Trots detta har 
några av företagen anställt disputerade forskare inom LCA området. Dessa personer ska 
arbeta med att ta fram miljövärderingsverktyg för material och produktval. Något av före
tagen saknade helt förtroende för LCA som metod att göra miljöbedömningar. 

• Alla använder impregnerat trä (dock ej CCA), efterfrågan på miljövänliga altemativ är 
mycket stor. 

• Kunden är inte beredd att betala ett högre pris för enbart en miljöanpassning. Om miljö 
kombineras med till exempel estetik eller någon annan del skapas ett mervärde som be
talar sig. Estetik ställer flera högt och uppfattar miljö/estetik som ett. 

• Ingen vill använda PVC-golv 
• ESC håller på att utredas någon har tagit ställning för FSC. PEFC ses med skepsis. 
• Trä uppfattas som ett bra material från miljösynpunkt. Men denna uppfattning gäller rent 

trä. Trä som är ytbehandlat, limmat eller på annat sätt behandlat med kemikalier väcker 
genast skepsis och frågor kommer om kemikaliemas betydelse vad gäller hälsoaspekter 
och inomhusmiljö. 

• Lite information i form av broschyrmaterial kommer från träindustrin däremot kommer 
stora mängder från stål-, betong- och plastsidan. 

I bilaga 3 ges exempel på avvecklingslistor avseende kemikalier som finns hos olika bygg
företag i Sverige. 

Vilka miljöfakta lämpar sig bäst 
för att höja träprodukters image 
Kartläggning av miljöfakta L C A för träprodukter 
I en bilaga har referenser samlats för LCA av träprodukter (bilaga 4), dessa är hämtade från 
olika projekt som Life-Sys Wood projektet och ett nordiskt samarbetsprojekt. Några av dessa 
har gåtts igenom i texten nedan för att identifiera vad de innehåller samt hur resultaten skulle 
kunna användas. 

Sverige 
I Sverige har några studier gjorts för hela byggnader och träprodukter. Några av studierna är 
utförda under första hälften av 1990 (M.Erlandsson 1994, Å.Jönsson 1994) och får i LCA-
sammanhang betraktas som föråldrade eftersom utvecklingen av LCA-data har gått fort 
framåt. Det är främst tillgången till mer tillförlitliga data för råvamframställning som har 
tagits fram men även för energiframställning. Att använda dessa data för att kommunicera 
miljöprestanda för träprodukter är inte relevant. 

En jämförande studie av betong och stål och betong och trä gjordes under 1996. Resultaten 
från LCA studien visar inga entydiga resultat utan studien får mer betraktas som utveckling av 
grunddata för byggnadsmaterial (T.Björklund et al 1997). Data skulle kunna användas vidare i 
andra studier för att göra jämförelser mellan olika system, resultaten skulle möjligtvis kunna 
tolkas ytterligare. 
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Ett projekt som arbetar generellt med miljö värdering av bebyggelse är EcoEffect-metoden 
(M. Glaumann 2000). Metoden avser att kunna miljövärdera byggnadsdelar, byggnader och 
tomtmark med avseende på energianvändning, materialanvändning, innemiljö, utemiljö och 
livscykelkostnader. Projektet är inne i ett skede av kvalitetssäkring där följande delar ska 
säkerställas: 

• Livscykeldata, allmänna data om trä, stål och betong ska föra in i en databas. Trätek har 
kontaktats i diskussionen om trädata. 

• Projekteringshjälpmedel, för att få bästa möjliga miljöprestanda. Miljödata om typkonst
ruktioner ska utvecklas som ett hjälpmedel för projektören 

• Miljöledning för fastigheter 

I Sverige pågår flera nationella projekt som bedrivs av de olika materialintressentema för att 
utveckla LCA data. På trä har Trätek utvecklat en miljödatabas som medger att miljödeklara
tioner, livscykelanalyser, jämförande livscykelanalyser kan genomföras. Ti l l grund för detta 
arbete har ett antal LCA-smdier gjorts (Norén 1998, Jamehammar 1998, Beyer 1998, 
Eriksson 1999, Norén 1999, Jamehammar 2000) samt ca 120 miljödeklarationer för olika 
träprodukter (se bilaga 4). 

Databasen är uppbyggd som en relationsdatabas där data från en träprodukts alla livscykel
faser finns representerade. 

F : \ D A T A B A S E \ S T A N D A R D ; F ie ja - |Main dala) 
View Sataiale - £c)ip!t iflpfiorw ä i * . iif"* 

-K 

Caleooiv (75Q21 Sub-Cätegoty (351^ 

Energy 
Buiiaing mot 
Building prd 

Transport Chemicals 
Processing Ferro metals 
Use Fuels 
Waste scenario Glass+Ceram. 
Waste treatment Glue Vomish 

Non Fem 
Others 
Paper* Board 
Plastics 
Wood product -

Blatt fumdce slag cerseri productsavdry pnxett sssumod; Wi 
comxtad ol hinoce dag inain̂ ; mcaJ bequert̂  uwd in Hofar 

Rsport »atlc» 

Cement blastfurnace 
Cement mortar 
Cement Portland 
Cement Portland as 
Concrete K30 (T) 
Wood meranti 
Wood oak 
Wood pine 

För att kunna göra LCA studier måste ett antal grundläggande data finnas tillgängliga. Trätek 
har därför inventerat och granskat data för elframställning, fossila bränslen, transportslag mm, 
samt lagrat dessa i databasen. Åldern på data ligger mellan 1995 och framåt. För sågad vara så 
uppdateras dessa regelbundet vad gäller eldata, fossila bränslen, transportslag och exempelvis 
terpen avgivning. I grunden ligger den inventering som utfördes 1996 (Andersson 1996) på 
femton sågverk. Under de senaste åren har skogsbmksdata utvecklats av Skogforsk (Berg 
2000) och skogsbmksdata för olika regioner samt generellt för hela Sverige finns framme. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en bra gmnd för att arbeta vidare med jämförande 
LCA-studier för att exempelvis se hur trä står sig i konkurrensen med stål, betong och plast. 
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Norden 
Inom ett projekt, LCA för nordiska träprodukter (G. Beyer 1999), som har finansierats av 
Nordiska Ministerrådet har relevant litteratur sammanställts. Alla relevanta studier för trä och 
träprodukter har sammanställts i rapporten och sammanfattas här för Norge, Danmark och 
Finland. Sverige behandlas separat i denna rapport, se avsnittet Sverige ovan. 

Från Danmark uppges 26 miljörelaterade projekt, varav 8 är nordiska. I Danmark utförs flera 
arbeten som rör inomhusklimat och emissioner. LCA och miljövamdeklarationer har utförts 
för trä-, bygg- och möbelbranschen. 

Från Finland uppges 11 finska, 2 nordiska och 3 EU projekt. Hera av projekten rör skogen 
och miljön. Produkter som studerats är sågad vara, plywoodtak, trägolv, CCA-impregnerade 
stolpar och ytbehandling av en träfasad. Dessutom ingår ett antal miljödeklarationer för sågad 
trävara, plywood, spånskiva, fönster av trä och trä/aluminium, möbler samt köksinredningar. 
Metoder, lämpliga för skogsindustrin, rörande kvalitets- och miljöledningssystem samt LCA 
har också studerats . 

I Norge har nyligen ett projekt rörande miljövärdering och certifiering av skog avslutats. 
Även transporter och miljö inom skogsbmket har studerats. I övrigt har miljöstudierna huvud
sakligen rört byggande och byggnadsmaterial som trähus, byggmaterial och fönster. Ett antal 
miljödeklarationer har även gjorts i Norge. 

Europa 
Det finns ett antal projekt som har bedrivits inom EU, som har anknytning till LCA och 
träprodukter samt byggnader allmänt. Ett projekt som särskilt kan nämnas är "developement 
of a method for environmental assessment of building materials and components"^. Där en 
europeisk approach för hur LCA för byggnader ska utföras har tagits fram. Däremot saknas 
förfarande kvalitetssäkrade LCA data för olika materialtyper, hur resultaten ska presenteras, 
hur användningsfasen ska betraktas mm. BRE, Building Research Establishment i England, 
utvecklar nu metoden vidare t i l l att bli ett projekteringshjälpmedel. 

Ytterligare ett projekt som kan nämnas är, Life-Sys Wood , där Trätek har deltagit som part
ner. Det startade 1995 och avslutades 1999. LCA studier för trägolv, plywoodtak, OSB tak 
och impregnerat trästaket, fönster, trästomme i limträ. Inom projektet har sex olika institut i 
Europa samarbetat för att ta fram ett gemensamt angreppssätt för att utför LCA-studier för 
träprodukter. Forintek i Canada har varit medobservatör för att tillföra sina erfarenheter från 
Athena'^-proj ektet. 

Resultaten från projektet är sex stycken LCA-smdier som är färdigställda för följande trä
produkter: 

• Råmaterialet trä, dvs skogsbmksdata för Finland 
• Limträkonstmktion för en lagerbyggnad 
• CCA-behandlat staket 
• OSB och plywood tak 

^ BRE20597. Third Framework Programme - Acronym; BRTTE/EURAM 2. 
^ FAIR-CT95-072. Fourth framework programme - Acronym; Life Sys Wood, Consistent Life Cycle Analysis 
of Wood Products. 

The Athena, Sustainable Materials Institute. Folder describing the Institute. Canada 2000 
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• Fönster, endast båge 
• Parkettgolv 

Livscykelinventeringsdata från dessa LCA studier har samlats i en kunskapsdatabas. För 
tillfället finns databasen endast som en prototyp. Detta är den enda databasen i Europa som 
renodlat har lagrat LCA-data från olika europeiska länder och som är tänkt att göras 
tillgänglig för en bredare publik. Det finns dock ingen värdering av resultaten utan projektet 
har fokuserat på att ta fram inventeringsdata. Vissa jämförelser har gjorts inom respektive 
partners fallstudie men endast med mycket preliminära data för konkurrerande material så 
som plast, stål och betong. Dessa jämförelser kan inte användas för marknadsföring t i l l tredje 
part, däremot har trämaterialets starka och svaga sidor kunnat identifieras. 

Inom LCA-onnrådet på trä pågår även ett Cost samarbete där ytterligare utveckling och har-
monisering av LCA-metodiken pågår. Inom Cost-samarbetet är ett antal institut som arbetar 
med LCA och träprodukter med. I tabellen nedan anges några av de deltagande länderna och 
forskningsorganisationerna. 

Tabell. Några av instituten inom Cost-samarbetet 
Institut Land 
Skogforsk Sverige 
Trätek Sverige 
CTBA Frankrike 
Imperial College Storbritannien 
Joanneum Research Instimte Österrike 
European Forest Institute Finland 
University of Hamburg Tyskland 
EMPA Schweiz 
Finnish Forest Insitute Finland 
VTT Finland 

Den övergripande målsättningen för Cost E9 är att vidga multi-disciplinära livscykelanalyser 
till att omfatta hela kedjan från skogen genom produktionskedjan. 

Alla deltagare arbetar aktivt med LCA-studier av olika slag där även jämförande studier kan 
ingå. Dock är resultaten inte alltid Öppna så att ytterligare beräkningar eller tolkning av 
resultaten kan göras. 

Konkurrerande material 
Trämaterialets traditionella användningsområden har blivit föremål för andra nyare typer av 
material och materialkombinationers intresse. Många gånger har de lyckats ta relativt stora 
marknadsandelar. De traditionella argumenten för att välja ett visst material har ofta handlat 
om pris och funktion. På senare tid har även miljöaspekten fått betydelse. Det kan då tyckas 
att trämaterialet skulle ha haft mycket att vinna på och så kan det ha varit på hemmamark
naden där tradition finns att använda trä som material. På exportmarknaderna är man inte av 
tradition stora träanvändare utan kan tänka sig att tillverka traditionella träprodukter i andra 
material. 

Ser man till hur plast- och metall branscherna har hanterat sin miljöargumentation och sitt 
miljöarbete måste man konstatera att de utifrån sina fömtsättningar har skött detta mycket 
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bra. Kanske på grund utav att man tidigt insåg vikten av att arbeta med frågorna både på 
praktisk nivå och på informationsplanet ut mot kund och allmänhet. 

Det har visat sig att det finns en stor mängd information om andra material lätt tillgänglig på 
Internet. Naturligtvis måste man räkna med att informationen som finns är mer eller mindre 
vinklad. Man måste dock komma ihåg att idag är det betydligt svårare att komma med alltför 
osakliga uppgifter om det egna materialets förträfflighet. Argument som, save a tree use PVC, 
får nog räknas till det förgångna. I dag ställs det mycket hårdare krav på miljöfakta och infor
mation på gmnd av större kunskaper om olika processers och ämnens miljöpåverkan samt det 
faktum att det idag finns metoder att med större säkerhet kunna bedöma en produkts totala 
miljöpåverkan med under dess livstid, detta genom LCA/LCI^ studier. Det är därför inte 
någon idé att komma med allt för ovederhäftig argumentation, risken är stor att den slår 
tillbaka. 

En sammanfattning av plast, stål och aluminiumindustrins miljöargumentation och organisa
tion ges nedan. 

Plastbranschen 
Plast används i många olika samanhang och i många olika applikationer. Därmed finns många 
intressentorganisationer inom området men de är samlade under en övergripande organisation. 
Plast- och Kemibranschema. Plast- och Kemibranschema är en ideell förening för företag, 
stora som små, med intressen inom plast- och/eller kemi. Organisationen bildades 1 januari 
1995 efter en sammanslagning av två tidigare organisationer på plast- och kemiområdet. Den 
är uppdelad i olika avdelningar och gmpper. 

Internationellt så finns den största mängden av miljöinformation inom organisationen APME 
(Association of Plastics Manufacturers in Europe). Plastindustrin har på detta sätt tidigt arbe
tat med att ta fram LCA-data på ett mycket seriöst och trovärdigt sätt. Denna information är 
tillgänglig att köpa till en låg kostnad. Mycket av informationen finns också i de största kom
mersiella LCA-verktygen vilket gör att plastindustrin upplevs som mycket miljömedveten. 

Miljöargumenten på organisationsnivå använder sig av de tre delarna miljö, ekonomi och 
sociala aspekter. Detta följer de internationella överenskommelserna som har träffats genom 
exempelvis Rio-konferensen om ett uthålligt samhälle. I exemplet nedan ges beskrivningen på 
hur plastindustrin ser på sig själva (APME 2000) i det uthålliga samhället: 

Miljö; "Plast sparar resurser som olja, andra fossila bränslen, vatten och mat. Detta eftersom 
plast är lätt och speciellt framtaget för de krav som tillämpningarna kräver. Plast använder 
mindre för att göra mer och avfall är minimerat som ett resultat av detta." 

Ekonomisk utveckling; "Plastindustrin ger ett mervärde till samhället genom arbetstillfällen 
och välfärd som de skapar. Plastindustrin totalt i Västra Europa har över en million människor 
anställda och plastkonsumtion ger ett stort bidrag till den totala ekonomin över hela världen" 

Social utveckling; "plastens vitala roll i modem teknologi och medicin ger tillgång ti l l högre 
levnadsstandard, hälsovård och information t i l l en ökad del av världens befolkning" 

LCA, Livscykelanalys. L C I , Livscykelinventering 
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Plastindustrin går även in i närkamp med trämaterialet men då oftast på produktnivå när syftet 
är att konkurrera inom ett visst marknadssegment. Särskilt kan nämnas fönster och förpack
ningar. Följande argument har använts mot trä och för det egna materialet (Burrows, Sanness 
1998): 

• Save a tree, use PVC, No trees will die. Trees in the forests can't be replaced, while 
wooden window can be replaced by PVC 

• Återanvändbart, återvinningsbart, energibesparande, miljövänligt, baserat på naturliga 
råmaterial, kommer från "moder natur" 

Den första kategorien av argumenten används direkt som mot trä medan övriga utgår från 
materialets egna meriter. Plastindustrin har drivit en kampanj för att visa på att det är ett 
naturligt material och baserar sig på Norsk Hydros kampanj "PVC fr a Hydro - et produkt fr a 
dinosaurenes tid". 

Slutsatser om plastindustrins miljöarbete och miljökommunikation: 
• Väl uppbyggd organisation både nationellt och internationellt. Enskilda företag har länkad 

information både inom landet men också till olika marknaders organisationer på plast
området. 

• Utbildningsmaterial tas fram till exempelvis skolor 
• Miljödata fmns tillgängligt till låg kostnad. 
• Även miljöinformation som möter negativa miljöpåståenden om olika plaster fmns t i l l 

gängligt och presenteras sakligt. 
• Miljödata är oftast knutna till den funktion som plastprodukten ska uppfylla, d v s tek

niska, kvalitetstekniska aspekter mm. 
• Miljöargument framställs ofta tillsammans med högteknologiska applikationer 
• Miljöfakta förs inte fram lika mycket på produktnivå som på materialnivå. På produktnivå 

är det främst prestanda som lyfts fram. Följande argument för PVC-fönster i Sverige lyfts 
fram; underhållsfria, lättskötta, återvinningsbara. För vissa marknader används en gedigen 
miljöinformation i marknadskommunikationen ett exempel är Tyskland som tar upp alla 
tänkbara miljöaspekter inklusive Livscykelanalysdata. 

Stål 
En av intresseorganisationerna på stålsidan är Jemkontoret som är den svenska stålindustrins 
branschorganisation. Det fmns även ett Stålbyggnadsinstitut som arbetar med att ta fram 
kunskap om stålbyggande och dess miljöpåverkan. ESI, International Iron and Steel Instimte, 
som arbetar internationellt har samlat in miljöinformation från alla stålproducenter i världen 
och har byggt upp en miljödatabas. Stålindustrin agerar på ett annat sätt än plastindustrin på 
så sätt att de inte lika öppet redovisar sina produkters miljöprestanda. Det är inte öppet för alla 
att hämta information eller köpa data utan ett syfte måste anges för användandet av data. 

Stålindustrin i USA framställer sitt material som det återvunna materialet genom följande 
argument (Widman, Sterner): 

• Den högsta återvinningsgraden av alla återvinningsbara material 
• Skrotindustrin omsätter 5,2 Mdr dollar per år 
• Den sparade energimängden kan förse 18 miljoner hem med elektricitet 
• Stål kan återvinnas om och om igen utan att den höga kvaliteten förloras 
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• Varje ton återvunnet stål besparar 930 kg järnmalm, 520 kg kol och 45 kg kalksten 
Följande argument används mot trä: 

• Motståndskraftigt mot brand 
• Måttbeställt material, vilket minskar spillet 
• Inga skador eller sprickor i reglarna orsakade av krympning eller fukt 
• Stål brinner inte 
• Inga problem med termiter eller andra skadedjur 
• Tillverkas av återvunnet material 
• 60% lättare än trä 

• stabilt pris t i l l skillnad mot de varierande träpriserna 

Slutsatser stålindustrin: 
• Stålindustrin bygger upp miljödata baserat på livscykelanalysmetodik på ett systematiskt 

sätt genom nationella och internationella organisationer. 
• Livscykelanalysdata från 55 stålproducerande enheter över hela världen, motsvarande 11 

olika stålprodukter finns samlade på ett och samma ställe under ESI (International Iron 
and Steel Institute). De anser själva att detta är den mest omfattande miljödatabasen som 
finns jämfört med konkurrerande material (trä och betong). 

• Miljödatabasen används i kontakten med kunderna för att visa vilken miljöpåverkan stål
framställning ger och vilka förbättringar stålindustrin har gjort avseende energieffektivi-
sering, återvinningsgrader, m m. 

• Stålindustrin anser också att de inte ges en rättvis bild från tredje part eftersom de inte 
betraktas som så miljövänligt som ti l l exempel aluminium. De ser det därför viktigt att 
arbeta med att skapa en mer miljövänlig bild om sitt material. 

• Miljödata finns inte tillgängligt lika öppet som för plastsidan. Vem som helst kan inte få 
tillgång ti l l dessa data utan att ange syftet. 

Aluminium 
Aluminiumindustrin var tidigt framme med att ta fram gemensamma miljöfakta för alumi
niumtillverkning. Genom sin europeiska organisation EAA, European Aluminium Associa
tion, har de inventerat och räknat ut ett branschmedelvärde för primär aluminiumframställning 
samt för återvunnen aluminium (EAA 1996). Denna information finns tillgänglig via respek
tive aluminiumföretag och togs fram redan 1996. Specifika företagsdata när det gäller miljö 
ges inte av företagen eftersom de har bestämt att alla ska hänvisa t i l l gemensam information 
från EAA. Syftet är att inte konkurrera sinsemellan. 

De tre delar som aluminiumindustrin arbetar med på miljöområdet är främst: 

• Råvaruutvinning 
• Energianvändning vid framställning 
• Omhändertagande av biprodukter/avfall 

Den mest signifikanta miljöaspekten är energianvändningen för att framställa jungfruligt 
aluminium. Genom att vända sin största nackdel till fördel så lyckas aluminiumindustrin ändå 
framstå som ett miljöval när det kommer ti l l specifika produkter. Följande miljöegenskaper 
används av aluminium industrin för att beskriva materialet miljöegenskaper: 
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• Mer än 60% av aluminiumframställningen använder vattenkraft som energikälla, vilket 
gör att det inte bidrar till växthuseffekten 

• Aluminiumprodukter har lång livslängd och är resistent mot korrosion och behöver inte 
underhållsmålas m m. 

• Aluminium kan återvinnas utan att kvaliteten minskar. Återvunnet aluminium kan produ
ceras med endast 5% av den energi som åtgår t i l l nyframställning. 

• Genom att aluminium är ett lätt material kan energieffektiviseringar då en aluminium
produkt används göras som uppväger den höga energi som åtgår för att framställa 
materialet. 

• Tunnare, starkare produkter med mindre metall, mindre energi och lägre vikt. 

Några av dessa argument anspelar på konkurrerande materials dåliga egenskaper men inga 
direkta argument mot trä har denna studie kunna finna. 

Slutsatser Aluminium: 
• Miljöfakta på ett internationellt plan med möjhgheter för företagen att jämföra sig mot 

medelvärdet. Detta har lett till betydande energieffektiviseringar i framställningsprocessen 
samt ett gediget arbete för att minska utsläpp. 

• Miljödata fmns tillgängliga för deras kunder men även för andra att ta del av. Det är rela
tivt lätt att fmna. Den finns också representerad i de kommersiella datorprogrammen som 
används för att göra livscykelanalyser. 

• Miljödata anses vara tillförlitliga och av hög kvalitet. 
• LCA data används inte direkt i jämförelser med andra material utan mer för att visa på att 

aluminiumindustrin arbetar seriöst med miljöfrågorna. Däremot finns specifika studier ut
fört av materialneutrala institut som jämför aluminiumprodukter med plast, trä, stål etc. 
Det är främst inom förpackningssidan som dessa studier har gjorts. 

• I miljöargumentationen vävs ofta den nytta som produkten gör in för att rättfärdiga till 
exempel hög energianvändning vid framställning av materialet. 

Betong 
Det fmns flera organisationer som arbetar dels nationellt men också internationellt. Det verkar 
vara två grupperingar dels de som producerar färdig betong dels de som producerar betongen 
på byggplatsen.. På Europanivå fmns en organisation ERMCO, European Ready Mixed 
Concrete Industry. Denna organisation har ett miljöråd som arbetar med följande målsätt
ningar : 

• Att betong ska vara den produkt som konstruktören föredrar avseende hållbarhetsaspek-
tema (miljö, ekonomi, sociala aspekter) 

• Säker att tillverka och använda för arbetare och kunder 
• Minimal eller noll påverkan avseende avfall och annan miljöpåverkan 
• Konkurrenskraftig gentemot stål, trä och betong som blandas på plats 

Som framgår av den sista punkten så utpekas trä som en konkurrent men även platsgjuten 
betong, det egna materialet utpekas således ut som konkurrerande! Miljöfakta för hela 
livscykeln med redovisade utsläppsvärden och energianvändning mm finns inte lättillgängligt 
på samma sätt som för övriga konkurrerande material. Det har dock påbörjats arbete med att 
ta fram miljödata för branschen på europeisk nivå, se organisationen ovan. Däremot arbetar 
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enskilda företag med att ta fram livscykelanalysdata och miljöfakta. I Sverige har exempelvis 
Cementa en industridoktorand inom området. 

Följande argument har använts av betongindustrin i olika kampanjer (Burrows, Sanness 
1998): 

• Producerat av ett av jordens vanligaste förekommande råmaterial. 
• Trä är för värdefullt för att användas som byggnadsmaterial. Det finns ett råmaterial utan 

begränsningar. 
• Miljövänligt och sunt 
• Energieffektivt 
• Minskar avfallsmängden 
• Helt återvinningsbart 
• Icke toxiskt 
• Beständigt 

Slutsatser Betong 
• Inte lika välorganiserat när det gäller miljöinformation på en internationell basis som 

övriga material (stål, plast, aluminium) 
• Dålig tillgång på miljöfakta som är kvantifierad, särskilt LCA-data. 
• Endast data från specifika företag finns tillgängliga men dessa är svåra att kontrollera. 
• I vissa kampanjer har argument mot trä använts 

Träets konkurrenskraft - möjligheter för trä 
Ett antal LCA studier har gjorts inom några av Träforsks projekt inom LCA-området (se 
bilaga 4). Inga direkta jämförelser mellan olika konkurrerande material har gjorts utan enbart 
översiktliga jämförelser har gjorts i enstaka fall. Syftet har varit att identifiera trämaterialets 
starka och svaga sidor samt att bygga upp kunnande om träprodukter och livscykelanalyser. 
Vissa generella slutsatser har kunnat dras, som även har konstaterats av andra forskare inom 
området (Richter 1993). I tabellerna nedan redovisas trämaterialets och träproduktemas starka 
respektive svaga sidor. 

Tabell. Trämaterialets och träprodukternas starka sidor sett ur ett livscykelperspektiv 
Livscykelskede Aktivitet Miljöegenskaper Effekt pä miljön 
Råvaniuttag Tillväxten i skogen 

Tillvericning Energianvändning 

Användning 
Kvittblivning Brännbart material 

Fömybart material 
Upplagring av kol 
Inga främmande ämnen i materialet (gäller ej behandlat 
trä) 

Fömybar energi 
Koldioxiden som släpps ut balanseras mot den koldioxid 
som tidigare har lagrats i materialet 

Koldioxiden som släpps ut balanseras mot den koldioxid 
som tidigare har lagrats i materialet. 
Den energi som utvinns sparar fossila bränslen (om dessa 
annars skulle användas) 

Minskad påverkan på växthuseffekten, 
minskat uttag av icke fömybara 
resurser 
Mindre påverkan på effekterna 
humantox-och ekotoxikologi 
Minskad påverkan på växthuseffekten, 
minskat uttag av icke fömybara 
resurser 

Minskad påverkan på växthuseffekten 
jämfört med om fossila bränslen skulle 
användas. 
Minskat uttag av icke fömybara 
resurser. 



21 

Tabell. Trämaterialets och träprodukternas svaga sidor sett ur ett livscykelperspektiv 
Livscykelskede Aktivitet Miljöegenskaper Effekt på miljön 
Råvaniuttag 

Tillverkning 

Användning 

Kvittblivning 

Avvericning, 
Markanvändning 
Torkning 

Underhåll 

Kemiska ämnen i 
träprodukter (lim, lack, 
ytbehandling, 
impregnering mfl) 

Biologisk mångfald (inkluderas i 
dagsläget inte i en LCA) 
Utsläpp av terpener (är ännu inte 
uppmärksammat till så stor del) 

Kort livslängd 

Förfarande högt energiinnehåll 
men ökade mängder emissioner vid 
förbränning samt föroreningar i 
askan 
Förhindrar även återanvändning 
och återvinning till tex 
skivmaterial. 

Minskad biologisk mångfald 
Minskad virkesmängd globalt 
ökad mängd marknära ozon jämfört med andra 
material. 

Resursuttaget ökar särskilt av icke fömybara 
resurser eftersom det ofta rör sig om målning 
etc. 
Alla miljöeffekter ökar. 
Ökad påverkan på de flesta 
miljöeffektkategorier. Det kan dock fortfarande 
vara bättre än jämförbar produkt av 
konkurrerande material 

I två Studier gjorda de senaste åren (Timwood 1998, Nordic Wood 1998) har trämaterialets 
konkurrenskraft samt globala drivkrafter och trender utretts. I denna rapport inkluderas de 
erfarenheter och slutsatser som de två rapporterna visar på avseende miljöfrågorna. 

Träets konkurrenskraft (Nordic Wood 1998): 
Trä betraktas som det mest miljövänliga materialet men miljöfrågor är inte högt prioriterade 
och inte heller påverkar de valet av material, Både konsumenter och professionella aktörer 
anser att endast ett fåtal personer är villiga att betala extra för miljöegenskaper. 

Arkitekter har stort inflytande på val av konstruktionsmaterial och i alla de studerade län
derna. Entreprenörerna hade mindre inflytande på beslutsprocessen det är oftast inte de som 
slutligen bestämmer. Entreprenörerna föredrar välkända och traditionella byggmaterial. 

Resultaten visade också ett behov av information där konsumenter främst frågar efter enkel 
produktinformation tex. hur produkter ska sättas ihop och underhållsaspekter. Professionella 
byggare frågar efter mer efter tekniks prestanda, manualer, datorprogram för konstruktion och 
design, referensböcker och material. 

Den allmänna synpunkten var att sågverksindustrin måste stärka sin marknadsföring och 
informationsaktiviteter i Europa. Dessutom måste det ske en aktiv produktutveckling om trä
produkter ska kunna tävla mot andra material. I tabellen nedan anges de delar som resultaten 
från SWOT-analysen (Nordic Wood 1998) visade och som berör miljö: 

Tabell. SWOT-analysen (Nordic Wood 1998) avseende de delar som rör miljöfrågan. 
Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 
Naturligt och ekologiskt hållbart Avsaknad av information Intresse för naturliga och Konkurrerande material med 
material (allmänt) ekologiskt hållbara material aggressiv marknadsföring och 

Ogillande av behandlat trä produktutveckling 
(impregnerat) Regelverk och attityder för 

impregnerat trä 
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De största möjligheterna att öka träanvändningen bedömdes till de tre områdena konstruk
tioner; prefabricerade hus och EWP (Engineerd Wood Products), trä i utomhusapplikationer, 
trädgårdsprodukter och trä i inomhusapplikationer; golv, möbelkomponenter m m. 

Inom projektet har en strategi utvecklats och de delar som berör miljöfrågor redovisas för de 
olika kundkategorierna nedan: 

Professionella kunder: 
• Utveckla och använd LCA för att bevisa att trä är ett hållbart material för 

byggnadskonstruktioner. 
• Utveckla och förbättra återvinning av träbaserade byggmaterial 
• Använd skogscertifieringssystemet t i l l sågverksindustrins fördel 

Konsumenter: 
Använd forskningsresultat för att bevisa fördelama för inomhusprodukter. Särskilt måste delar 
som allergier/ hälsoaspekter redovisas/bevisas. 

Förslag till hur miljöfakta kan foras ut på bästa sätt 
Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel ges en allmän översikt över resultaten från de olika delarna i rapporten. Vissa 
generella slutsatser dras. Slutligen ges förslag på en strategi för hur kommunikationen av 
miljöfakta skulle kunna göras på ett mer effektivt sätt. 

De professionella byggföretagens prioriteringar av miljöfrågor i Sverige 
Prioriteringen för de professionella byggarna är för tillfället att undvika farliga kemikalier, 
inomhusmiljöaspektema och avfallsfrågan. Dessa styrs dels av efterfrågan hos kunderna 
(boende) men även de egna miljöledningssystemen där ett antal miljömål har ställts upp. 
Dessa delar har således blivit skall krav. För träindustrin betyder detta att följande måste 
minst vara uppfyllt till den svenska marknaden: 

• By gg varudeklarationen med tydliga innehållsdeklarationer 
• Genomgång av produktema med avseende på byggföretagens avvecklingslistor 
• Dagens information från materialleverantörema är dålig vad gäller redovisning av 

kemiska produkter, skärpta krav är att vänta. 
• Att mätningar av egenemissioner är utfört och redovisat i by gg varudeklarationen 
• Att produktens avfallshantering kan lösas; rivning, återvinning, deponering måste vara 

beskrivna och ej skapa problem för kunderna. 

När det gäller byggvarudeklarationer har inte träindustrin varit varken sämre eller bättre än 
konkurrerande material. Alla materialgrupper är lika dåliga. En skärpning är att vänta från 
byggföretagen. 

Flera av företagen trycker på att kundnyttan avgör hur mycket miljöaspekterna kommer in i 
ett visst projekt. Det måste skapa ett mervärde för deras kunder. Nästa fråga utöver de ovan 
nämnda är därför energieffektiviseringar för bruksskedet av bostaden. Anledningen är att det 
är bruksskedets energibehov som är byggindustrins mest betydande miljöaspekt sett ur ett 
livscykelperspektiv. 
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Yttre miljöaspekter såsom resursuttag, emissioner och miljöpåverkan före byggskedet röner 
inget större intresse hos byggföretagen i dagsläget. De ser ingen direkt kundnytta med att 
fokusera på dessa. Några av företagen tar dock med ett livscykelperspektiv då de klassar 
material. 

När kommer miljöaspekterna in i beslutsprocessen 
Valet och riktlinjema för miljöfrågorna läggs fast tidigt redan vid miljökonsekvensbeskriv
ningen. Detta betyder dock inte att alla val redan är träffade utan det finns utrymme för att 
välja olika lösningar för att uppfylla de övergripande miljökraven. Ett av företagen beskrev 
tydligt hur byggprocessen ser ut och att ett antal hinder för att bygga i trä finns. De all
varligaste är den kunskap som redan fmns att bygga i stål och betong i form av systemvillkor. 
Systemvillkor för trä bör tas fram och till dessa bör miljöinformationen kopplas. 

Livscykelanalyser av byggnader och byggprodukter 
Varken certifierade miljö varudeklarationer eller livscykelanalyser används av företagen i sitt 
miljöarbete systematiskt. Några av företagen tycker att livscykelanalyser skulle kunna vara 
intressant men då måste det finnas en tydlig kundnytta. Anledningen ti l l att de certifierade 
miljövarudeklarationema inte bedöms som intressanta är att de saknar tillräcklig innehålls
information (kemikalier etc) och att de inte tar med inomhusmiljöaspektema. 

Impregnerat trä 
När frågan om impregnerat trä togs upp så angav alla att de använder de impregnerings-
metoder där medlen inte innehåller ämnen från deras avvecklingslistor. Något av företagen sa 
att de direkt undvek CCA impregnerat virke. Trä i utomhustillämpningar efterfrågas i allt 
större grad men de traditionella impregneringsmetodema bedöms inte vara tillräckligt miljö-
anpassade. Behovet är stort av alternativa metoder som är bättre från miljösynpunkt än de 
traditionella. 

F S C eller P E F C 
Något av företagen har tagit ställning för FSC-systemet och samarbetar dessutom med miljö
rörelsen i sitt miljöarbete. Därför kommer de inte att acceptera PEFC på lika villkor. Övriga 
företag har inte tagit ställning till certifierad träråvara ännu men håller på att undersöka vilken 
ståndpunkt som de ska ha. Med viss skepsis ser de på PEFC eftersom det har fått negativ pub
licitet i de miljötidningar som miljöcheferna läser. Troligen måste FSC och PEFC ömsesidigt 
erkänna varandra för att det ska betraktas som likvärdigt för byggföretagen. De tycker dock 
att det är krångligt med för många olika miljömärkningar som de måste ta ställning t i l l . 

Miljö måste skapa mervärden 
Miljöanpassning generellt bedöms inte ge utrymme till att deras kunder betalar mer för en 
bostad. Om kundnyttan och mervärdet syns tydligt för kunden fmns en möjlighet att få ut ett 
högre pris. Däremot skapas betydande värden om estetiska faktorer kunde kombineras med 
miljö. Estetik ställs oftast före miljökrav och av flera så betraktas estetik och miljö som ett. 
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Trämaterialet uppfattas som bra miljöval 
Trä uppfattas som ett bra material från miljösynpunkt. Men denna uppfattning gäller rent trä. 
Trä som är ytbehandlat, limmat eller på annat sätt behandlat med kemikalier väcker genast 
skepsis och frågor kommer om kemikaliemas betydelse vad gäller hälsoaspekter och inom
husmiljö. Dessutom ansåg något av företagen att lite information i form av broschyrmaterial 
kommer från träindustrin däremot kommer stora mängder från stål-, betong- och plastsidan, 
detta gäller generellt för alla aspekter. 

Sammanfattning/slutsatser LCA för träprodukter 
Flera generella metoder för miljövärdering av byggnadsmaterial och byggnader utvecklas 
både nationellt och internationellt. Några av dessa kommer att leda ti l l praktiska tillämpningar 
och kommer att användas av de som bygger och förvaltar hus. De som utvecklar systemen vill 
inte att jämförelser mellan olika material ska göras i dessa men det är ändå vad som kommer 
att ske i praktiken. 

Många LCA-projekt bedrivs där syftet är att utarbeta gemensam syn och gemensam metodik 
för att genomföra smdier, det gäller särskilt för EU-projekt. En gemensam approach medför 
att det är relativt långa tidsperspektiv, 3-5 år, innan metoderna kan börja användas praktiskt. 
Inga av projekten har utmynnat i direkta jämförelser mellan materialen. 

Få projekt bedrivs för att samla in data och miljöinformation för att metoderna ska bli an
vändbara rent praktiskt. De projekt som har till uppgift att samla in data och information om 
olika produkter och processer inom träindustrin i Europa är oftast inte öppna. För det mesta 
görs de på uppdragsbasis och av enskilda företag som ligger i frontlinjen när det gäller 
miljöfrågor 

En del jämförande studier görs på uppdragsbasis men där syftet inte är marknadsföring utan 
att utvärdera om en ny metod eller teknik är bättre eller sämre ur miljösynpunkt. Inga projekt 
har bedrivits primärt i marknadsföringssyfte. 

Livscykel inventeringsdata för vissa insatsmaterial till träindustrin saknas eller är fortfarande 
bristfälliga. 

Vilka miljöfakta saknas 
Viss metodutveckling sker fortsatt inom LCA-området och det gäller särskilt hur markan
vändning i skogen ska räknas in, hur kemikalier i träprodukter ska värderas, d v s human och 
ekotox, i förhållande till förlängd livslängd. Här bör samarbete etableras med de som på 
materi al neutral basis tar fram olika metoder för att bedöma produkter ur miljösynpunkt. 

Utvecklingen av generella värderingsmetoder av byggnadsmaterial och hela byggnader bör 
följas så att dessa förses med trovärdiga och relevanta data i ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Data kan dock inte delas ut okritiskt utan metoderna och verktygen bör bedömas 
utifrån hur de tar med för trä unika miljöegenskaper så som fömybarhet med tillhörande delar 
som energiinnehåll i material och koldioxidupptagning. Att utveckla dessa verktyg på egen 
hand är inte möjligt eftersom det är ytterst resurskrävande, däremot kan det vara av nytta att 
etablera samarbete med de system som redan är på väg att utvecklas och dels förse dessa med 
data men även att säkerställa och utveckla metodikdelar som är specifikt för trä och trä-
produkter. 
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Ett nationellt projekt bor bildas där miljöfakta och nyckeltal tas fram från de basindustrier 
som levererar trävaror och träbaserade material (sågverk, skivindustrin, snickeri m f l ) . Dessa 
uppdateras med regelbundenhet (3-års perspektiv). Ett sådant projekt har etablerats men är av 
ringa omfattning där endast en mindre gmpp företag är med^. Helst skulle dessa nyckeltal 
samanställas på nordisk basis. 

Ett antal jämförande LCA studier bör genomföras. Dessa bör göras på de mest intressanta 
byggsystemen i trä jämfört med dess konkurrenter i betong och stål. De jämförande studierna 
bör granskas av en oberoende LCA-expert för att resultaten ska kunna användas att spridas ti l l 
träindustrins kunder mm. 

Livscykeldata för de av träindustrin mest använda behandlingarna (lim, lack, färg på trä, 
impregnering) bör göras. Främst bör olika beständighetshöjande behandlingar inkluderas. Här 
bör fokus ligga på att redovisa fakta och att koppla livslängden ti l l miljöfrågorna. Miljö
bedömningar av vilken betydelse olika kemikalier har för hälsa och miljö måste inkluderas. 

Träets starka och svaga sidor 
Från ett miljöperspektiv har det framkommit vissa styrkor och svagheter för trä som material i 
olika produkter. De främsta miljö fördelama är: 

• Fömybart material 
• Litet uttag av icke-fömybara resurser 
• Energiinnehåll i materialet som går att utnyttja då produkten är uttjänt 
• Låg påverkan på växthuseffekten 

Följande delar kan ge en sämre miljöprofil för en produkt: 

• Markanvändning och biologisk mångfald 
• Utsläpp av terpener vid torkning 
• Livslängden och behovet av underhåll vid användning utomhus 
• Användning av kemiska produkter (lim, lack, m m) 

När information ska kommuniceras t i l l marknaden måste man noga överväga frågeställningar 
som trovärdighet och saklighet i miljöinformationen. I vissa lägen kan det vara acceptabelt att 
fokusera enbart på fördelama. I vissa lägen måste även de svaga sidorna tas med. Detta kan 
dock lösas genom de olika informationskanaler som väljs i varje enskilt fall. 

Slutsatser konkurrerande materials miljöinformation och miljöarbete 
Konkurrerande material är oftast mer välorganiserade när det gäller att ta fram miljöinfor
mation och miljöfakta om sina produkter och material. Särskilt vad gäller LCA-data, är 
arbetet organiserat på ett internationellt plan. Oftast har alla större industrier varit med om en 
omfattande livscykelinventering där gmnddata har samlats in därefter har data omarbetats t i l l 
LCA resultat för olika produkter. Detta har varit kostnadseffektivt eftersom inga företag 
enskilt har behövt göra det själv. 

^ Miljönyckeltal en samarbetsprojekt mellan olika industriforskningsinstitut och industrin inom trävaruindustrin, 
livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, mediebranschen. Nutek projekt inom satsningen på Iris miljö. 
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Syftet för de konkurrerande materialens arbete med LCA har varit tvåfaldigt. Dels har före
tagen arbetat med ett omfattande förbättringsarbete för att förbättra de delar som ger störst 
miljöpåverkan. Aluminiumindustrin har tillexempel kunnat sänka många utsläppsvärden och 
dessutom minska energianvändningen. Ett annat exempel är det omfattande arbetet med åter
vinning som stålindustrin arbetar med. Dels har företagen använt LCA för att finna sina starka 
sidor och kopplat dessa till tekniska prestanda eller ekonomi. Ett bra exempel är aluminium
industrin som kan visa att en hög energiåtgång vid tillverkning uppväger de fördelar mate
rialet har då det används tex. låg vikt. 

På så sätt ställs miljöargumenten sida vid sida med teknisk prestanda och visar oftast på vilka 
mervärden som miljöaspekterna skapar för en redan väl fungerande produkt. Ti l l detta fogas 
också sociala aspekter såsom sysselsättning och industrins betydelse för samhället. 

En del av materialslagen har använt motargument mot trä för att skapa fördelar för sin egen 
produkt. Dessa miljöargument följs oftast också åt av några av trämaterialets svagheter såsom 
att det brinner och ruttnar. Även avverkningen av skogs tas upp som argument för att angripa 
en av trämaterialets starkaste sidor, fömybarheten. 

Miljöinformationen om trä och träprodukter borde samlas intemationellt eller åtminstone 
nordisk. Från en sådan organisation bör alla typer av miljödata göras tillgängliga för en bre
dare publik som t ex forskare, universitet och högskolor som utbildar arkitekter, byggare m fl. 
Databaser med LCA-data delas ut t i l l självkostnadspris för dessa kategorier. 

Generella miljöargument bör tas fram som förs ut t i l l de olika marknadema i Europa, USA, 
Japan m f l . För att påverka olika kunder att använda trä på ett mer direkt sätt måste miljöfakta 
samlas tillsammans med tekniska, ekonomiska och estetiska värden. Informationen måste 
vara anpassad ti l l respektive målgmpp. 

Förmedling av forskningsresultat rörande miljöaspekter för träprodukter 
Til l grund för kunskap om miljöfakta för trä och träprodukter bör ett antal FoU-projekt ligga. 
Resultaten från dessa projekt ska sedan användas på flera olika sätt beroende på vilken mål
grupp resultaten skall föras ut t i l l . De olika målgrupperna kan, sett från FoU-utföraren sida, 
delas in i primära, sekundära och perifera målgrupper. Til l dessa målgrupper behöver infor
mation tas fram som ti l l innehåll och form är anpassad för respektive målgmpp och hur det är 
tänkt att målgruppen vidare ska använda resultaten. Informationen kan vara av typen generell, 
speciell och grundläggande. 

Följande primära grupper har identifierats för resultatförmedling och informationsspridning 
av FoU-resultat med inriktning på miljö; sågverk-, skiv-, möbel-, snickeri- och trähusindust
rin. Ti l l den primära gmppen hör också de som arbetar med miljöfrågor och utveckling hos 
byggföretagen samt vissa föreskrivande myndigheter. En viktig kategori i de primära mål-
gmppema är vad som i dessa sammanhang benämns "intermedia". Här handlar det om olika 
branschorganisationer t ex Svenskt Trä (Träinformation), SNIRI, STR, NTC och fackpress, 
alltså kategorier som har möjlighet att bearbeta och vidareförmedia informationen samt på
verka sekundära och perifera målgrupper. l just vårt fall bör de även vara samarbetspartners åt 
forskarna när det gäller att förmedla information och resultat inom de primära målgmppema. 

Sekundära målgrupper har identifierats främst t i l l byggsektorn. Byggsektorn delas i sin mr in 
i fastighetsföretag, byggherrar, arkitekter, konstmktörer, byggentreprenörer, olika yrkeskate-
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gorier aktuella i samband med nybyggnad och underhåll samt studenter inom högre utbild
ning. 

Per if er a målgrupper bedöms vara främst bostadskonsumenter och mindre förvaltare. 

Indelningen är gjord med tanke på FoU-utförarens roll och möjligheter att nå olika mål
grupper samt de organisationer som finns för informationsspridning till de sekundära och 
perifera målgrupperna. 

Generell information avser information som beskriver trämaterialet och miljöarbetet kring det 
på ett allmänt sätt samt FoU-utförarens inriktning inom miljöområdet. Informationen kan för
medlas via hemsidor, nyhetsbrev, pressinformation, vissa Kontentor, muntliga presentationer 
samt mässor och utställningar. Den generella informationen är av en sådan karaktär att den 
kan användas för både primära, sekundära och perifera målgrupper. 

Speciell information är i första hand avsedd för den primära målgruppen. Denna information 
är alltid beställd av mottagaren och kan bestå av utbildningsmaterial, kontentor, handled
ningar, rapporter och datorprogram men även temadagar, workshops och seminarier där olika 
ämnen behandlas. Den speciella informationen kan också utgöras av beställda texter och 
illustrationer, som pappersdokument eller datadokument, för vidare användning av be
ställaren. 

Grundläggande information utgör basen för den speciella och generella informationen. Här 
redovisas resultat i rapporter på ett vetenskapligt sätt. Informationen kan också bestå av data
baser, datormodeller, programvaror m m. Denna information används i första hand i den 
vetenskapliga omvärlden för LCA och jämförelser mellan olika material och konstruktions
lösningar. 

Resultatspridning till primära målgrupper 
Resultatspridningen är tvåfaldig till de primära målgrupperna. Dels skall information och 
resultat spridas och implementeras avseende hur miljöförbättringar kan uppnås på det enskilda 
företaget. Dels ska information anpassas så att den kan användas av de primära grupperna för 
vidare spridning till de sekundära och perifera målgrupperna. D v s informationen ska vara 
anpassad så att företagen direkt kan sprida den t i l l kunder och slutförbrukare eller att de kan 
sätta in den i ett företagsspecifikt samanhang för vidare spridning till kunder. 

Förmedling för internt förbättringsarbete 
Miljöarbetet går i och med den nya lagstiftningen, nya riktlinjer i miljöledningssystemet och 
politiska målsättningar mot att produktens miljöaspekter ska inkluderas t i l l större grad. Även 
kunderna visar på vikten av att produkten uppfyller vissa miljökrav. Detta betyder att 
branschens företag dels måste arbeta med produktionsprocessens miljöpåverkan, dels att 
produktperspektivet måste arbetas in i allt större utsträckning. Ett tydligt sådant arbete är 
certifiering av skogsråvaran där kravet ställs på att råvaran i en produkt ska komma från ett 
uthålligt skogsbruk. 

För vidare miljöarbete med fokus på produkten bör verktyg som LCA, miljönyckeltal, miljö
styrd produktutveckling implementeras i befintliga miljösystem på företagen. Ett led i förbätt
ringsarbetet är att jämföra sig med andra företag vilket kan göras med exempelvis miljö-
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nyckeltal. Livscykeldata, m m. Detta kan göras i form av förbättringsprojekt, utbildnings
insatser, temadagar etc. 

Förmedling för vidare spridning 
Härvid ska särskilt de identifierade styrkoma för trä och träprodukter spridas ti l l kunder, 
beslutspåverkare och slutförbmkare - oftast konsument. Detta kan göras genom att generell 
och speciell information ställts samman så att företagen sedan kan förmedla denna ti l l sina 
kunder. 

Som exempel kan nämnas miljöinformation om ett företags produkter, framtagen t ex av 
Trätek, som redigeras och illustreras så att den passar in i företagets broschyrer och övrigt 
säljstödjande material. Detta gäller även information som bearbetas och sprids via ex vis 
Svenskt Trä och NTC där informationen måste anpassas till avsedd kategori inom avsedd 
målgmpp. 

I vissa fall kan emellertid miljöinformation med t ex Trätek som avsändare ha större värde i 
företagens marknadskommunikation än om informationen arbetas in i det egna säljstödjande 
materialet. Detta kan vara fallet när företaget eftersträvar en institutionell koppling för att 
framhäva att informationen är objektiv och präglad av oväld. 
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BILAGA 1 Sid 1(1) 

Inledande kartläggning av vilka miljöfakta som efterfrågas görs genom intervju av de 
organisationer (NTC/TIA/STEF) som ligger närmast marknaden. 

• Hur ser er organisation ut? 
• Kontaktnätet mot marknaden? 
• Vilka kundkategorier kommer ni i kontakt med har kännedom om i Sverige och 

Utomlands (främst Tyskland, UK)? 
• Användningen av träråvaran i Sverige och på exportmarknaden vad används den ti l l 

(i siffror)? 
• Har ni kännedom om konkurrerande material? 
• Om kännedom om konkurrerande material finnes, känner ni t i l l deras miljöprofil 

och hur de har utnyttjat miljöparametern vid marknadsföring? 

Huvudfrågor respektive kundkategori (tex byggare, arkitekter, beställare, 
slutkonsumenter, etc): 

• Vilka aspekter ställs det störst krav på (även annat än miljö) att det ska finnas fakta 
om? 

• Efterfrågas miljöfakta från de olika kundkategorierna? 
• Om detta görs vilken typ av miljöfakta? 
• Är markanden beredd att betala extra för miljöprestanda? (ta exemplet FSC?) eller 

är det bara ett krav för att få leverera? 
• Tekniska och praktiska aspekter och miljöaspekten. Hur förhåller sig de ti l l varandra 

dvs vilket argument väger tyngst. Gäller även konkurrerande material. 
• Driftsekonomi och miljö hur förhåller dessa sig till varandra. Med driftsekonomi 

menas underhålsåtgärder etc. Tex 25 års underhållsfrihet för ett aluminiumfönster 
• Estetiska värden kontra miljöaspekter. 
• Vilka träprodukter bedömer ni som viktigast att de har en "miljöprägel"? 
• Var finns den största potentialen för att marknadsföra trä från miljösynpunkt. 
• Vilka miljöfakta anser du/ni viktigast att kunna presentera om vi ser framåt i tiden 

något år? 



BILAGA 2 Sid 1(2) 

Frågeställning till byggindustrins professionella aktörer 

Träindustrin håller på att utreda vilken miljöinformation som efterfrågas av dess kunder. Som 
ett led i detta tillfrågas miljöansvariga hos några av de professionella aktörerna i Sverige om 
sitt behov av miljöinformation, miljödata mm generellt och specifikt för just träprodukter. 

Frågorna är strukturerade så att de behandlar yttre miljöaspekter så som påverkan till globala 
miljöeffekter, livscykelperspektivet, kretsloppsfrågor. Därefter följer ett särkilt avsnitt om 
behandlat trä (ytbehandling, impregnering). Slutligen kommer frågor som berör 
inomhusmiljöaspektema. 

Exempel på miljödata och information kommer att ges vid intervjutillfället för att utgöra ett 
diskussionsunderlag. 

1. Inledande frågor 
• Hur prioriterar Ert företag miljöfrågorna (innemiljö, kretsloppsfrågor, arbetsmiljö)? 
• Påverkas material- och byggteknikval idag i väsentlig grad av miljöhänsyn och i så fall 

vilka miljöaspekter? 
• Vad avgör graden av påverkan i olika projekt? 
• I vilket led i byggprocessen görs främst dessa val? Av vem? På vilka grunder? 
• Upplevs valet av byggmaterial som en viktig parameter? 

2. Yttre miljöaspekter 

Miljöfakta/basfakta 
• Hur använder ni by gg varudeklarationen eller liknande idag? 
• Finns behov av mer kvantifierade data eller är dagens byggvarudeklarationer med 

huvudsakligen kvalitativa data tillräckliga? 
• Finns det ett behov av kvalitetssäkrade livscykeldata typ certifierade 

miljövarudeklarationer? 
• Får man tag på de data man behöver (om trä, om andra material)? 

Miljövärderingar och livscykelanalyser 
• Görs sammanvägningar av miljödata i form av miljövärderingar/LCA för byggnader på 

projekteringsstadiet idag? Ökar behovet av denna typ av värderingar? 
• Kan ni själva utföra livscykelanalyser? 
• Finns behov av utförda livscykelanalyser på typkonstruktioner, system eller hela hus eller 

måste en miljövärdering under projekteringsfasen för det specifika objektet genomföras? 
• Skall eventuella L C A på typkonstruktioner vara utförda som jämförande studier mellan 

olika byggteknikval? 
• Behöver ni även livscykeldata för exempelvis fönster, dörrar, inredningsprodukter? 
• Vad är syftet med livscykelanalyser för er: 

- Att kunna välja mellan olika konstruktionslösningar/material, dvs att få svar på vilket 
material/konstruktion som är bäst från miljösynpunkt (tex. jämförelse stål-betong, trä
betong, trä-stål) 

- Att kunna optimera hela livscykeln till exempel energiåtgång under bruksfasen, 
optimal återvinningsmöjlighet för konstruktionen 

- Att kommunicera miljöarbetet 

Frågor framtagna av Per-Erik Eriksson, träinformation och Anna Jamehanunar, Trätek 



BILAGA 2 Sid 2( 

Att det utgör en konkurrensfördel för den färdiga produkten (med hänsyn till kundkrav 
från bostadskonsument eller lokalhyresgäst) 

3. Behandlat trä 

• Använder ni impregnerat (gäller även ytbehandlat trä) trä? 
• Om ni använder impregnerat virke vilken typ av miljöinformation kräver eller önskar ni? 

- Kemikalie information, påverkan på människa och natur 
Livscykelanalyser för olika alternativa lösningar (betong jämfört med impregnerat 
virke mm) 

4. Inomhusmiljön 

• Hur arbetar Ni idag med inomhusmiljöaspektema i byggprocessen? 
• Använder ni er av någon mätmetod? 
• Anser Ni att trä som material har fördel eller nackdel med avseende på inomhusmiljö? 
• Vilken information vill ni ha om en produkts påverkan på inomhusmiljö? 

5. Angelägenhetsgrad (delvis täckt av inledande frågorna) 
• Hur viktig är miljöaspekten vid val av en viss konstruktionslösning i förhållande till 

följande aspekter. Förutsatt att två konstruktionen uppfyller samma funktion: 
Kostnaden 

- Estetik 
Erfarenhet av en viss konstruktion 

- Projekterings- och produktionshjälpmedel i form av exempelvis färdiga 
systemlösningar? 
Livslängd 

- Förvaltningskostnader (underhållskostnader, driftskostnader) 
_ 7 

6. Specifikt om trä (till Skånska, JM och NCC) 
• Varför kräver ni certifierat trä (FSC eller eventuellt annat) vid användning av svenskt trä? 

Frågor framtagna av Per-Erik Eriksson, träinformation och Anna Jamehammar, Trätek 
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NCCs awecklingslista anpassad för byggindustrin samt 
Skånskas förbuds och awecklingslistor presenteras i denna 

bilaga. 



WCCs Avvecklingslista för skadliga ämnen 

Bly och blyföreningar 

CAS-nummer 
Flera 

Finns i 
Bly förekommer bland annat i 
plast, färg, tätningsmedel och 
elektrisk utrustning. 

Hälso- och Miljöpåverkan 
Bly och blyföreningar kan vara 
cancerframkallande och skada 
det centrala nervsystemet, 
speciellt barn är känsliga. Bly 
kan anrikas i kroppen och ge 
kroniska skador. Bly och 
blyföreningar har bedömts som 
miljöfarliga av 
Kemikalieinspektionen. 

Kadmium och kadmiumföreningar 

CAS-nummer 
Flera 

Finns i 
Kadmium används inom 
ytbehandlingsindustrin och vid 
framställning av nickel
kadmiumbatterier. Kadmium 
kan även förekomma i färg och 
plast. 

Hälso- och Miljöpåverkan 
Kadmium är en starkt giftig 
metall. Den upplagras i 
kroppen och skadar njurarna, 
påverkar blodbildningen och 
ger upphov till benskörhet 
samt skelettdeformation. 
Kadmium och dess oorganiska 
föreningar klassas som 
cancerframkallande och 
allergiframkallande. 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

CAS-nummer 
Flera 

Finns i 
Kvicksilver förekommer i 
strömbrytare, batterier, 
belysningsrör, kvicksilverlampor 
och iågenergilampor. 

HälsO' och Miljöpåverkan 
Kvicksilver och dess föreningar 
är starkt giftiga. De tas upp via 
andningsvägarna, huden eller 
via födan och kan ge 
nervskador eller hjärn- och 
njurskador De är även 
irriterande och 
allergiframkallande. 

Bromerade flamskyddsmedel 

Dekabrombif enyl 13654-09-6 
Dekabromdlfenyleter 1163-19-5 
Oktabromdifenyleter 32536-52-0 
Pentabromdifenyleter 32534-81-9 
Hexabromcyklododekan 3194-55-6 
Bis(tribromfenoxy)-etan 37853-59-1 

Finns i 
Bromerade flamskyddsmedel 
tillsätts i elektrisk utrustning, 
kablar, isoleringsmaterial, 
plaster och textilier för att göra 
dem mindre lättantändliga. 

HälsO' och Miljöpåverkan 
Bromerade flamskyddsmedel 
liknar kemiskt PC B och DDT 
och anrikas i naturen. Ökade 
halter har påträffats i 
modersmjölk. Hos människa 
har bromerade föreningar gett 
upphov till leverskador, 
hudbesvär och påverkan på 
nen/systemet. De misstänks 
kunna påverka bland annat 
könshormoner och 
sköldkörtelhormoner. 

Dokument-ID NCCs Awecklingslista för skadliga ämnen 
Datum 1999-10-07 
Version 2 
Mall-ID 

Uppränad av 
Fastställd av 

Anna Sander 
Jan Sjöqvist 

Avser 
Giltig fr o m 

NCC AB 
1999-10-07 



Dibutylftalat 

CAS-nummer 
84-74-2 

Finns i 
Dibutylftalat förekommer som 
mjukgörare i plaster, 
golvbeläggningar, färg, lack, lim 
och tätningsmedel 

Hälso- ocfi Miljöpåverlon 
Dibutylftalat är toxiskt, i 
synnerhet för vattenlevande 
organismer. Flera 
forskningsrapporter visar 
reproduktionsskador hos 
däggdjur. Även vissa av 
nedbrytningsprodukterna har 
motsvarande effekter 

Klorparaffiner 

CAS-nummer 
63449-39-8 
68920-70-7 
85535-84-8 
85535-85-9 

Finns i 
Klorparaffiner används som 
flamskyddsmedel och som 
mjukgörare i PVC-plast, 
fogmassor, lim och färg. 

Hälso- och Miljöpåverkan 
Kemikalieinspektionen har 
bedömt klorparaffinerna som 
miljöfarliga. De är både stabila 
och bioackumulerbara. 
Klorparaffiner är giftiga för 
vattenlevande organismer och 
verkar irriterande på hud och 
ögon. 

Nonylfenoletoxylat, 
oktylfenoletoxylat 

CAS-nummer 
25154-52-3 
26027-38-3 
27193-28-8 
68412-54-4 
9014-90-8 
9016-45-9 
9063-89-2 

Finns / 
Nonylfenoletoxylat och 
oktylfenoletoxylat förekommer i 
färg, lack, lim och vissa plaster. 

Hälso- och Miljöpåverkan 
Nonylfenoletoxylat och 
oktylfenoletoxylat omvandlas i 
naturen till nonylfenol 
respektive oktylfenol, vilket 
har bedömts som miljöfarligt 
av Kemikalieinspektionen. 
Nonylfenol bryts ner mycket 
långsamt i vattenmiljö och 
anrikas i olika organismer 

Tennorganiska föreningar 

Dibutyltenndilaurat 77-58-7 
Dibutyltennoxid 818-08-6 
Tributyltennaftenat 85409-17-2 

Finns i 
Tennorganiska föreningar 
används som katalysatorer, 
mjukgörare och stabilisatorer 
vid plasttillverkning och som 
fungicider i t ex 
träimpregneringsmedel. 

Hälso- och Miljöpåverkan 
Vissa organiska tennföreningar 
är starkt toxiska då de lätt 
ackumuleras i levande vävnad. 
En längre tids exponering kan 
ge påverkan på 
immunsystemet och 
leverskador Många föreningar 
kan ge upphov till hjäm- och 
nervskador 

Dokument-ID NCCs Awecklingslista tör skadliga ämnen 
Datum 1999-10-07 
Version 2 
Mall-ID 

Upprättad av 
Fastställd av 

Anna Sander 
Jan Sjöqvist 

Avser 
Giltig fr o m 

NCCAB 
1999-10-07 



SKÅNSKA 000828 

SKÅNSKAS AWECKLINGSLISTA, SVERIGE 
Awecklingslistan innehåller ämnen som Skånska i Sverige valt att avveckla av miljö- eller artjetsmiljöskäl. Inköp av produkter som innehåller 
dessa ämnen får endast användas om inga rimliga alternativ finns, och måste då motiveras. Ar 2004 ska allt inköpt material vara fritt från 
ämnen på Awecklingslistan. Detta gäller för alla ämnen fömtom de bromerade flamskyddsmedlen som ska vara avvecklade till år 2002. De 
material som upphandlas genom centrala och regionala avtal ska år 2002 vara fria från ämnen på denna lista. 

Akrylater 
som är klassificerade enligt 2. 

Benzen 
Undantag drivmedel, drivmedel MK I är GuB^ 

Konc' j Användningsområie där ämnet kan i 
0,5 

0,1 

Bindemedel i färg, lack, lim och plaster. 

Ingår i vissa lösningsmedel, bränslen och limmer. 

Bly och blyföreningar 0,5 Vissa glasprodukter, en del rörsorter, som tillsats i PVC-plaster, som 
pigment i färger, batterier och i vissa lacker. 

Bromerade f lamskyddsmedel 0.5 Används t ex i plaster, textilier, strömbrytare, reläer och säkringar. PBB 
(Polybromerad bifenyl) och PBDE (Polybromerade difenyletrar). 

Butylhydroxltoluen 0,5 Animaliska och vegetabiliska oljor, petroleumprodukter, syntetiska gummin 
samt plaster. 

Diuron 0,5 Konserveringsmedel i färg, lack och lim. Har ingått i antifoulingfärger. 

Epoxi 
Användning inomhus när klassificerat enligt 2. 

0,5 Färg, lack och olika former av förstärt<ningar. 

Folpet 
N-triklor-metyl-tioftalimkl 

Formaldehyd 

Ftalater 
bl a Di-(2-etythexyi)ftalat 

GJykoletrar 
2-etoxietanol, 2-etoxietylacetat, 2-metoxie' 
metoxietanolacetat 

HCFC 
för påf>'llning i befintliga system 

Isocyanater 
i polyuretanbaserade fogmassor och fogskum när 
klassificerad enfigt 2. 

Aktiv substans i bekämpningsmedel mot svampangrepp på växter. Används t 
ex i färger. 

Färg, lim, träskivor samt tillsatser i betong. 

Mjukgörare i plaster (främst PVC). fogmassor och lim. Används även som 
mjukgörare i färger. 

Vattenbaserade färger, bläcklacker, emulgertaara oljor, en del 
rengöringsmedel samt skum för brandsläckning. 

Köldmedium. (Får användas t o m den 31 december 2001 för påfyllning av, 
och tills vidare som artjetsmedium i klimatanläggningar). 

Polyuretanbaserade fogmassor och fogskum. 

Kadmium 
och dess föreningar 

Uppladdningsbara batterier, ytbehandling, pigment och stabilisatorer i plast. 
Eventuellt i importerade produkter. Förtjjudet som färgämne. 

Karbendazim 
metyl-bensimida2ol-2-yl-karbamat 

30ppm Ingår t ex som konserveringsmedel i ett stort antal vattenbaserade färger, 
spackel och liknande. 

Kathon 
5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 
5-metyl-5-isotiazolin-3-on 

30ppm Konserveringsmedel i många vattenbaserade kemiska produkter. 

Klortalonil 
tetra-kloroisoflatonitril 

Konserveringsmedel i många vattenbaserade kemiska produkter. 

Koppar 
och kopparföreningar där koppar kan fällas ut 

Träskyddsmedel, färg. metallisk koppar som i exempelvis taklieläggning där 
koppar kan fällas ut och vannvatlenberedare. 

Kortkedjiga klorerade paraffiner Mjukgörare och flamskyddsmedel i plast, fogmassor och lim. 

Kvicksilver 
och dess föreningar 

Lysrör, lampor och vissa batterier 

Nonylfenoler och 
Nonylfenoletoxylater 

Stenkolstjära 

Tennstabi l isatorer 

0,5 Tensid i vattenbaserade färger, smörj- och skäroljor, klottersanering, 
epoxihärdare och lacker 

0,5 Asfalt, bitumen, tjära och impregneringsmedel 

0,5 Stabilisator i PVC 

Ziram 
Zink-bisN, N-dimetid-dittokartaamat 

0,5 Har funnits som aktivt ämne i bekämpningsmedel 

1 Den maxkoncentratk)n i vikt-% (om ej annat anges) med vilket ämnet ska finnas i produkten för att det ska anses att ämnet ingår. 
2 = Cancerframkallande, giftig, reproduktionstoxisk, mutagen och/eller miljöfariig 
3 GuB = Godkänt under Bevakning 



SKÅNSKA 000705 

SKÅNSKAS FÖRBUDSLISTA, SVERIGE 
Förbudslistan nedan innehåller de ämnen som strider mot Skånska i Sveriges policy eller mot svensk 
lag. Inköp av nya produkter innehållande dessa ämnen är därför förbjudna att använda av Skånska i 
Sverige, och av dess underentreprenörer. 

Förbudslista AMN 
Laboratorieundersökningar. Injekteringsmedel, 
fällningsmedel, färger och lackar. 

Akrylamid 
monomere 

Arsenik 
som träskydd ovan mark. (Undantagsregf 
finns.l 

1,4-dikiorbensen 

Erionit 

Ha oner 

HCFC 
vid nyinstailatiorii 

Kadmiumamne 
för ytbehandling, som stabilisator eller so 
färgämne. 

Klorerade lösningsmedel 
Undantag finns bl a för metyler 

I analysarbete 

Krom 
I som träskydd ovän mark. Undantag finns. 

Kvicksilver 

Tennföreningar 

Ventilationskanaler, skrivmaterial samt isolerings-
fyllnads- och armeringsmaterial. Kan förekomma i 
äldre konstruktioner och produkter. 

Aktiv komponent i träskyddsmedel. 

0,025 

Köldmedia samt drivgas i isolering, fogskum och 
sprayflaskor. 

Lösningsmedel. 

Kan förekomma som förorening i andra naturliga 
zeoliter som används till katalysatormassa och 
jonbytare. 

Köldmedia och brandsläckningsmedel. 

Köldmedium. 

Ytbehandling, stabilisator och färgämne. 

Rengöringsprodukter. 

Tryckimpregnering. 

Termometrar, nivåvakter, tryckvakter, reläer, 
elektriska brytare, kontakter för kontinuerlig 
strömöverföring, mätinstrument, 
brunstensbatterier. 

Mjukgörare i bl a fogmassor samt kondensator-
och transformatorolja. 

I båtbottenfärger och antifoulingfärger. 

^̂ Den maxkoncentration i vikt-% med vilket ämnet ska finnas i produkten för att det ska anses att ämnet ingår. 
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Litteraturlistor för olika LCA-studier och 
miljövarudeklarationer. Information samlat från projektet 

Life-Sys Wood och Ett nordiskt samarbetsprojekt. 



Litteraturlista - L C A för träprodukter på Trätek 

Metodik för miljöbedömning av trä och träprodukter 

Miljövärdering av byggnader: Delprogram Materialflöden - en vidareutveckling av LTA-metoden 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 67 s, 130 kr/ 390 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9712106 
ID: 7461 Plac: Serie 
I delprojekt Materialflöden föreslås i denna rapport en inventeringsstruktur, samt beskrivning av det studerade 
produktsystemet och dess omfattning. Projektet tillämpar ett "livscykeltänkande" och den livscykelanalysmetod som 
föreslås tillämpar den så kallade LTA-metoden (livstidsvärdering). I denna rapport beskrivs ett enhetligt, flexibelt 
system att utföra en livscykelanalys för "basala" produkter. Den stora skillnaden mellan en klassisk LCA och en 
LTA, är att LTA hanterar ytterligare två flöden - flöden til l och från teknosfären. 

Methodology for environmental assessment of wood-based products. General and specific questions related to 
the life cycle inventory 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 48 s, 120 kr/360 kr 
Serie: Trätek Rapport 19608070 
ID: 6663 Plac: Serie 
The Life-Cycle Assessment, LCA, methodology varies from one user to another. I t is important to be aware of this 
fact and of its consequences. It is most likely that there will not be one uniform methodology or "concept" used in 
the different kinds of LCA. Nevertheless, it is most possible that, dependent upon goal definition, there wil l be a 
specific LCA concept which corresponds better to the original question. However, the basic idea of LCA is well 
defined and the theoretical form is established. This document is made as a reference document for further work in 
the inventory step of an LCA or environmetnal data collection for an environmental declaration - in general and 
especially for wood based products. 

Livscykelanalvser av trä och träprodukter 

Life-Sys Wood — Consisten Life Cycle Assessment of wood products 
Executive Summary (kommer att tryckas snarast) 
Fullständgi rapportdel (kommer att tryckas snart) 

Miljöanpassad produktutveckling - hur L C A kan användas for projektering av ett flervånings trähus 
Joakim Norén 
Sthlm, Trätek, 1999 
Trätekrapport P9907028 (Skickad t i l l tryck) 
Olika system för ytterväggar och bjälklag i trä finns beskrivna samt deras miljöpåverkan. 

Miljöanpassad produktutveckling - hur L C A kan användas för projektering av en bro 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1999, 56 s, 125 kr/375 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9906027 
ID: 7868 Plac: Serie 
Studiens syfte är att ge konstruktörer en uppfattning om hur livscykelanalyser kan användas som ett verktyg för 
miljöanpassad produktutveckling. LCA kan användas vid materialval och olika konstruktiva utformningar. Det visar 
studien genom fyra fall: bro med träräcke, bro med stålräcke, bro med trätak samt bro med plåttak. Systemen 
uppfyller samma funkton och har likvärdiga systemgränser. Brons slutöde är ej bedömt. 

Livscykelanalys av två träbroar 
Pousette Anna 
Sthlm, Trätk, 1998, 53 s, 125 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9812093 
ID: 7823 Plac: Serie 

Jämförande livscykelanalys. Bjälklag och ytterväggar 



Jarnehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 56 s, 125 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9812095 
ID: 7812 Plac: Serie 
En jämförande livscykelanalys har genomförts for tre olika ytterväggar och tre olika bjälklag. Ytterväggarna består 
av tre i stort sett lika konstruktioner men där fasadmaterialet har varierats, en putsfasad, en träfasad med en 
konventionell träpanel och den tredje en kvalitetssäkrad träpanel. De tre bjälklagen som har studerats är en 
träintensiv-, en lätträ- och en betongkonstruktion. 

Jämförande livscykelanalys. Lastpallar 
Beyer Gunilla 
Sthlm, Trätek, 1998, 51 s, 125 kr/375 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9812096 
ID: 7811 Plac: Serie 
Miljöfrågor har fått en allt större betydelse i samhället och det pågår stora ansträngningar att minska påfrestningarna 
på miljön, både nationellt och internationellt. Alla produkter påverkar miljön när de tillverkas, distribueras, används 
och slutligen omhändertas. Förpackningar är ett produktområde där åtgärder tidigt vidtagits för att minska mängden 
förpackningar och förpackningsavfall. Förutom pris, funktion, kvalitet, säkerhet m m måste nu även miljöaspekter 
beaktas vid val av en förpackning. En aktuell frågeställning är ofta vilken miljöpåverkan som fås vid användningen 
av en returförpackning jämfört med en engångsförpackning. 
Livscykelanalys (LCA) är en metod att värdera miljöpåverkan för en produkt under hela dess livscykel och har här 
använts för att studera träförpackningars miljöpåverkan. 

Miljövärdering av byggnader 
Norén Joakim 
Sthlm, Trätek, 1998, 60 s, 125 kr/375 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9806040 
ID: 7574 Plac: Serie 
En miljövärdering har genomförts för tre enfamiljs småhus av trä. I studien har livscykelanalysmetodik baserad på 
livstidsvärdering (LTA) tillämpats. Studien omfattar en inventering "från vaggan til l grav". En 
miljöåpverkansbedömning som omfattar husens bidrag til l de fyra miljöeffekterna växthuseffekten, försurning, 
övergödning och fotokemisk ozonbildning har utförts. En värdering enligt två värderingsmetoder (EPS och 
Effektkategorimetoden) har genomförts. I studien ges även en beskrivning av vilka faktorer som har betydelse för 
inomhusmiljön i ett hus. 

Miljödeklarationer för trä och träprodukter 
Miljödeklarationer som beskriver fakta om en produkts miljöprestanda från råvaruuttag till och 
med fabriksgrind har gjorts för träprodukter som: 

Trävara samt förädlade trävaror 
• Sågad och hyvlad vara 
• Limträ 
• Limfog 

Träbaserade skivor 
• MDF 
• Spånskivor 
• Plywood 
• Fiberskivor 

Byggvaror snickerier, möbler 
• Lister (målade, omålade) 
• Ytterdörr 
• Fönster (trä, trä/alu) 
• Hyllor 



• Bankdisk 
• Innerdörr 
• Disk Inredning 
• Glaspartier 
• Trappor (furu, klarlackad/täckmålad) 
• Skåpinredning 
• Köksinredningar 
• Kontorsmöbler 
• Hörsalsmöbler (offentlig inredning) 
• Badrumsinredning 
• Parkettgolv 
Övrigt 
• Lastpallar 
• Trähus (enfamiljs) 

Utförda deklarationer 

List 12 X 56 mm. Olackerad furu. L Widén AB 
Eriksson Åsa, Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1999, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9905017 
ID: 7862 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Täckmålad furu (vattenburen farg). Forneby Såg och Hyvleri AB 
Eriksson Åsa, Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1999, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9905016 
ID: 7861 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Olackerad furu. Forneby Såg och Hyvleri A B 
Eriksson Åsa, Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1999, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9905015 
ID: 7860 Plac: Serie 

Ytterdörr. Furuhälls Snickeri AB 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9812085 
ID: 7747 Plac: Serie 

Lundia Hyllsystem. Lundqvist Inredningar AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9811078 
ID: 7739 Plac: Serie 
Bakgrundsdata for miljödeklaration av list. GA List AB, Umeå List AB, Våxtorp List AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 8 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9806045 
ID: 7731 Plac: Serie 

Bankdisk. Nordbanken standard. Färnqvists Inredning AB 
Axelsson Ulrik 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 



Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704041 
ID: 7724 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Täckmålad furu 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9812083 
ID: 7684 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Olackerad furu 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9812082 
ID: 7683 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. Hård Board. Karlit Extra, Standard och Basic 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810069 
ID: 7676 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. Vindskyddsskivor. Karlit Windex 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810073 
ID: 7675 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. Hård board oljehärdad. Karlit oljehärdad 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810068 
ID: 7674 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. Porös board. Karlit Soft Board Ivory 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810072 
ID: 7673 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. MDF-Medium Density Fiberboard. Karlit M D F standard 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810070 
ID: 7672 Plac: Serie 

List 12x56 mm. Täckmålad furu 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998. 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9811081 
ID: 7671 Plac: Serie 

List 12x56 mm. Olackerad furu 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9811080 
ID: 7670 Plac: Serie 

Miljödeklaration för ytterdörr tillverkad av Furuhälls Snickeri AB - bakgrundsdata 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 5 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9812086 
ID: 7667 Plac: Serie 



Fönster. K I F l 12x12 m. Elit Fönster AB 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810067 
ID: 7627 Plac: Serie 

Fönster. K I F I A L 12x12 m. Elit Fönster AB 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9810066 
ID: 7626 Plac: Serie 

Miljödeklaration av produkter från Karlit AB. Bakgrundsdata 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998,4 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9810075 
ID: 7592 Plac: Serie 

Miljödeklaration för fönster tillverkade av Elit Fönster AB, Vetlanda - bakgrundsdata 
Eriksson Åsa 
Sthlm, Trätek, 1998, 6 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9810074 
ID: 7586 Plac: Serie 

Fönster i trä. SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9805033 
ID: 7533 Plac: Serie 

Innerdörr. Massiv fanérad, modul 10-21. SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9804021 
ID: 7532 Plac: Serie 

Innerdörr. Massiv målad, modul 10-21. SSC Skellefteå 
Jarnehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9804023 
ID: 7531 Plac: Serie 

Disk. SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9803017 
ID: 7530 Plac: Serie 

Glaspartier bok- SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9804018 
ID: 7529 Plac: Serie 

Trappa, klarlackad furu. SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9805031 
ID: 7528 Plac: Serie 

Trappa, täckmålad furu. SSC Skellefteå 



Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9805030 
ID: 7527 Plac: Serie 

Innerdörr. Massiv laminatbeklädd, modul 10-21. SSC Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9804022 
ID: 7526 Plac: Serie 

Fönster trä-aluminium. SSC Skellefteå 
Jarnehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9805032 
ID: 7525 Plac: Serie 

Glaspartier furu. SSC, Skellefteå 
Jamehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9804019 
ID: 7524 Plac: Serie 

Skåpinredning: SSC Skellefteå 
Jarnehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9803016 
ID: 7523 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Täckmålad furu 
Stemer Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9806043 
ID: 7510 Plac: Serie 

List 12 X 56 mm. Olackerad furu 
Stemer Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9806044 
ID: 7509 Plac: Serie 

Miljödeklarationer för SSC Skellefteå AB. Bakgrundsdata 
Jarnehammar Anna 
Sthlm, Trätek, 1998, 6 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9805024 
ID: 7507 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. 22 mm V20 Byggskiva. Nya Swedspan AB 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709081 
ID: 7390 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. 16 mm V20 Möbelskiva. Nya Swedspan AB 
Sthlm, Trätek, 1997, 2, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709080 
ID: 7389 Plac: Serie 

Fönster : SA-IOO-KFI 12x12 mm : Snidex AB 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9802008 
ID: 7352 Plac: Serie 



Fönster: W I F A L U 12x12 mm : SP-fönster 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9802007 
ID: 7351 Plac: Serie 

Wood-based board : 15-mm construction plywood : Vänerply AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709079E 
ID: 7350 Plac: Serie 

Furniersperrholz : 15 mm fttr Bauzwecke : Vänerply AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709079D 
ID: 7349 Plac: Serie 

Köksuppställning för ett Hagakök (f d standard SS 914231): Scandinavian Kitchen Ab 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9710089 
ID: 7348 Plac: serie 

Fönster; M F 12x12 M : Elit Fönster AB 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9802005 
ID: 7334 Plac: Serie 

Fönster : A F H 12x12 M. Elit Fönster AB 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9802006 
ID: 7333 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. R E F L E C T jalusiskåp 734. A B Edsbyverken 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1998, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9801002 
ID: 7275 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. 16 mm möbelskiva. Byggelit AB Storuman 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9707071 
ID: 7253 Plac: Serie 

Träbaserade skivor. 22 mm regelgolv. Byggelit A B Storuman 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9707070 
ID: 7252 Plac: Serie 

Bakgrundsdata for miljödeklaration av Färnqvists Inredning AB och Hagaköket 
Axelsson Ulrik, Sterner Margareta 
Sthlm Jönköping, Trätek, 1997, 7 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9712102 
ID: 7248 Plac: Serie 

Windows E F H 12 x 12 M . Elit Fönster A B 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 



Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709083E 
ID: 7123 Plac: Serie 

Fönster E F H 12 x 12 M. Elit Fönster AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9709083 
ID: 7122 Plac: Serie 

Miljödeklaration av möbler och kökssnickerier. Bakgrundsdata för Edsbyverken AB, E F G Furniture Group 
NKR AB, Gärsnäs A B , Nordisk Bygginteriör AB Marbodal, Samhall Lavi, Myresjökök AB 
Axelsson Ulrik, Erlandsson Martin, Sterner Margareta, Widell Karl-Olof 
Sthlm. Trätek, 1997, 7 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9702019 
ID: 7048 Plac: Serie 

Fönster. E F H 12x12 M (omålat). Elit Fönster AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9705056 
ID: 7024 Plac: Serie 

Bois sciés (sapin, picea abies, pin, pinus silvestris). Stora Timber AB, Scierie de Linghed 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704046F 
ID: 7023 Plac: Serie 

Sawn timber (pine, pinus silvestris, spruce, picea abies). Stora Timber AB, Linghed sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704046E 
ID: 7022 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer Pinus silvestris, Fichte Picea Abies). Stora Timber AB, Sägewerk Linghed 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704046D 
ID: 7021 Plac: Serie 

Sågade trävaror (gran, picea abies, furu, pinus silvestris. Stora Timber AB, Lingheds sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704046 
ID: 7020 Plac: Serie 

Köksuppställning (f d standard SS 914231). Nordisk Bygginteriör AB, Marbodal 
Widell Karl-Olof 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704039 
ID: 7019 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. Skrivbord 277. AB Edsbyverken 
Stemer Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704035 
ID: 7018 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. Jalusiskåp 443 med hylla 460. AB Edsbyverken 
Stemer Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 



Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704034 
ID: 7017 Plac: Serie 

Möbel för offentlig miljö. Hörsalsmöbel 4370 SIF. Gärsnäs AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek. 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704033 
ID: 7016 Plac: Serie 

Köksuppställning. Kök modeil Accent. Myresjökök AB 
Widell Karl-Olof 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704032 
ID: 7015 Plac: Serie 

Inredningshylla. Hylla modell 50. Samhail-LAVI AB 
Widell Karl-Olof 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704031 
ID: 7014 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. Skåp med jalusi E19C62. N K R AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704030 
ID: 7013 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. Hurts E19N61. NKR AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704029 
ID: 7012 Plac: Serie 

Miljödeklaration/LCA av möbler och kökssnickerier 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 11 + bilagor, 170 kr/520 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9702020 
ID: 6990 Plac: Serie 
I projektet "Möblers och kökssnickeriers miljöpåverkan från ett kretsloppsperspektiv" har ett urval produkter från 
grupperna kontorsmöbler, hemmöbJer och kökssnickerier miljödeklarerats. Rapporten beskriver metoder och 
arbetsgång för LCA (Life Cycle Assessment) och miljödeklaration. Resultaten utvärderas. Rapporten innehåller 
också de tio miljödeklarationer som upprättats i projektet. 

Miljödeklarationer av träindustrins produkter. Bilagor. Nordic wood - Trä och miljö 
Sthlm, Trätek, 1997,45 s, 120 kr/360 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9703026 
ID: 6944 Plac: Serie 

Miljödeklarationer av träindustrins produkter. Huvudrapport. Nordic wood - Trä och miljö 
Sthlm, Trätek, 1997, 131 s, 170 kr/510 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9704027 
ID: 6943 Plac: Serie 
Resultatredovisning från Nordic Wood-projektet "Miljödeklaration av träindustrins produkter", ett arbete som 
resulterat i ett miljöinventeringsdokument med inriktning på träindustriella processer, ett system för miljödeklaration 
av träprodukter samt att miljödeklarationer för fem produktrgrupper tagits fram. Målsättningen har varit att på 
vetenskaplig grund ta fram miljöfakta om U-äprodukter så att nordisk träindustri därigenom kan stärka sin 
konkurrenskraft. 

Solid wood panels (single-layer). D2 quality for furniture 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704040E 



ID: 6934 Plac: Serie 

Massivholzplatten (einschichtig). D2 Qualität fQr Möbel 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704040D 
ID: 6933 Plac: Serie 

Limfog. D2 kvalitet för möbeltillverkning 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9704040 
ID: 6932 Plac: Serie 

Fönster, K I F I A L 12 x 12 m, Elit fönster AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9702006 
ID: 6931 Plac: Serie 

Fönster, E F H 12 x 12 m. Elit Fönster AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9702005 
ID: 6930 Plac: Serie 

Fönster SA-IOO-KFI 12 x 12 m, Snidex AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9702005 
ID: 6929 Plac: Serie 

Fönster. W I F Alu 12 x 12 m SP-fönster 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9702005 
ID: 6928 Plac: Serie 

Bois sciés (pin, pin us silvestris) Stora Timber AB, Scierie de Ala 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611089F 
ID: 6927 Plac: Serie 

Sawn timber (pine, pinus silvestris) Stora Timber AB, Ala sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611089E 
ID: 6926 Plac: Serie 
Pinus silvestris 

Schnittholz (Kiefer Pinus silvestris) Stora Timber AB, Sägewerk Ala 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611089D 
ID: 6925 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu, pinus silvestris) Stora Timber AB, Ala sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611089 
ID: 6924 Plac: Serie 



Bois sciés (pin - pinus silvestris, sapin - picea abies). Stora Timber AB, Scierie de Gruvön) 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611088F 
ID: 6923 Plac: Serie 

Sawn timber (pine - pinus silvestris, spruce - picea abies.) Stora Timber AB, Gruvön sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611088E 
ID: 6922 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer - Pinus silvestris, Fichte - Picea abies). Stora Timber AB, Sägewerk Gruvön 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997. 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611088D 
ID: 6921 Plac: Serie 

Sågade trävaror (gran - picea abies, furu - pinus silvestris). Stora Timber AB, Gruvöns sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9611088 
ID: 6920 Plac: Serie 

Miljödeklaration av sågad trävara. Lingheds sågverk^ Stora Timber AB. Konfidentiell 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 11 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9704045 
ID: 6915 Plac: Serie 

Miljödeklaration av sågad trävara. Gruvöns sågverk. Stora Timber AB. Konfidentiell 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 9 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9704044 
ID: 6914 Plac: Serie 

Miljödeklaration av sågad trävara. Ala sågverk. Stora Timber AB. Konfidentiell 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 10 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9704043 
ID: 6913 Plac: Serie 

Miljödeklaration för limträtillverkning - bakgrundsdata 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 8 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9703024 
ID: 6856 Plac: Serie 

Data för fonsterinventeringar 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 17 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9703023 
ID: 6855 Plac: Serie 

Environmental declarations of products from the Swedish wood working industry 
Erlandsson Martin, Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1997, 7 s, 
Serie: Trätek Rapport L 9703022 
ID: 6854 Plac: Serie 



Miljödeklaration av träindustrins produkter. Sammanfattning med miljödeklarationer 
Nordic Wood - Trä och Miljö 
Sthlm, Trätek, 1997, 5 s + bil . 110 kr/330 kr 
Serie: Trätek Rapport P 9702011 
ID: 6851 Plac: Serie 
Rapporten presenterar resultaten från Nordic Wood-projektet "Miljödeklaration av träindustrins produkter" som haft 
som huvudmål att samla in miljörelaterade data om träprodukter samt presentera dessa data i s k miljödeklarationer. 
I projektet har ett stort antal nordiska träbearbetande industrier deltagit. I rapporten visas miljödeklarationer för 
sågad trävara, limträ, träförpackningar, trägolv och U-ämöbler. 

Miljödeklaration av lastpallar - bakgrundsdata 
Beyer Gunilla, Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1997, 6 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9702013 
ID: 6830 Plac: Serie 

Brettschichtholz. Aufgabe Juni 1996. BS 14/BS 11 (Gtiteklasse I/II) . Moelven Töreboda Limträ AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608065D 
ID: 6795 Plac: Serie 

Gluelam. Strength class L 40. Moelven Töreboda Limträ A B 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608065E 
ID: 6794 Plac: Serie 

Gluelam. Strength class L 40. Martinson Trä K B 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608063E 
ID: 6793 Plac: Serie 

Brettschichtholz : Aufgabe Juni 1996. BS 14/BS (GUteklasse I/II) . Martinsson Trä K B 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608063D 
ID: 6792 Plac: Serie 

Bois sciés (pin). Korsnäs AB, Scierie de Kastet 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605045F 
ID: 6791 Plac: Serie 

Fallets. Single-trip pallet 800 x 1200 mm 
Beyer Gunilla 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603015E 
ID: 6790 Plac: Serie 

Pallets. E U R pallet 
Beyer Gunilla 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603014E 
ID: 6789 Plac: Serie 

Vad innehåller en miljödeklaration? 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 15 s, 105 kr/315 kr 



Serie: Trätek Rapport P 9607058 
ID: 6729 Plac: Serie 
Även om många miljömärkta produkter finns att tillgå, så vill många användare och inköpare av olika slags 
produkter ha mer faktabaserad miljöinformation. Trätek har därför miljödeklarerat ett stort antal produkter. I den här 
skriften beskrivs vad en miljödeklaration från Trätek innehåller. De olika delarna gås igenom i den ordning läsaren 
stöter på dem i deklarationen. Deklarationerna är de första i Sverige som även innehåller en miljöprofil baserad på 
livsykelanalys. 

Bois sciés (sapin). Stora Timber AB, Scierie de Kopparfors 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9610082F 
ID: 6705 Plac: Serie 

Sawn timber (spruce). Stora Timber AB, Kopparfors sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 96I0082E 
ID: 6704 Plac: Serie 

Schnittholz (Fichte). Stora Timber AB, Sägewerk Kopparfors 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9610082D 
ID: 6703 Plac: Serie 

Sågade trävaror (gran). Stora Timber AB, Kopparfors sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9610082 
ID: 6702 Plac: Serie 

Limträ. Hållfasthetsklass L 40. Moelven Töreboda Limträ AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608065 
ID: 6701 Plac: Serie 

Limträ. Hållfasthetsklass L40. Långshytte Trävaru AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608064 
ID: 6700 Plac: Serie 

Limträ. Hållfasthetsklass L 40. Martinson Trä K B 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9608063 
ID: 6699 Plac: Serie 

Sawn timber (pine). Lövholmens Trä AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 960505 l E 
ID: 6698 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu). Lövholmens Trä AB 
Andersson Britt-inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605051 
ID: 6697 Plac: Serie 



Sawn timber (pine). Korsnäs AB, Kastet sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605045E 
ID: 6696 Plac: Serie 

Sawn timber /pine/spruce). Skinnskatteberg Trä AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605044E 
ID: 6695 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer/Fichte). Sägewerk Skinnskatteberg Trä AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605044D 
ID: 6694 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). Skinnskatteberg Trä AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605044 
ID: 6693 Plac: Serie 

Enfamiljshus. Villa Småland A528, 121 m2, Myresjöhus AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm. Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604038 
ID: 6692 Plac: Serie 

Enfamiljshus Villa Växa D548,121 m2, Myresjöhus AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm. Trätek. 1996. 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604038 
ID: 6691 Plac: Serie 

Enfamiljshus. Ulrika A504, 123 m2, Myresjöhus AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm. Trätek, 1996. 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604038 
ID: 6690 Plac: Serie 

Sawn timber (pine/spruce). Gällö Kilafors Trä AB, Gällö sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604036E 
ID: 6689 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer/Fichte). Gällö Kilafors Trä aB, Gällö Sägewerk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604036D 
ID: 6688 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). Gällö Kilafors Trä AB, Gällö såg 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604036 
ID: 6687 Plac: Serie 

Sawn timber (pine/spruce). Gällö Kilafors Trä AB, Kilafors trävaru 
Andersson Britt-Inger 



Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604033E 
ID: 6686 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer/Fichte). Gällö Kilafors Trä AB, Kilafors Trävaru 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604033D 
ID: 6685 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). Gällö Kilafors Trä AB, Kilafors Trävaru 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604033 
ID: 6684 Plac: Serie 

Sawn timber (spruce/pine). Mälarskog Industri AB, Nyby Sawmill 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604032E 
ID: 6683 Plac: Serie 

Schnittholz (Kiefer/Fichte). Mälarskog Industri AB, Nyby Sägewerk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604032D 
ID: 6682 Plac: Serie 

Sawn timber (pine/spruce) 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604027E 
ID: 6681 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran) 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604027 
ID: 6680 Plac: Serie 

Badrumsinredning. Badrumsskåp 53502030. Vedum Kök & Bad AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603019:2 
ID: 6679 Plac: Serie 

Köksinredning. Köksskåp 210040. Vedum Kök & Bad AB 
Sterner Margareta 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603018:2 
ID: 6678 Plac: Serie 

Lastpallar. Engångspall 800 x 1200 mm 
Beyer Gunilla 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603015 
ID: 6677 Plac: Serie 

Lastpallar. EUR-pall 
Beyer Gunilla 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 



Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603014 
ID: 6676 Plac: Serie 

Parkettgolv. Eklamell 15 mm 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9603017 
ID: 6675 Plac: Serie 

Kontorsmöbel. Skåp med jalusi (881) och hylla (481) i bok 
Sterner Margareta, Widell Karl-Olof 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604025 
ID: 6674 Plac: Serie 

Parkettgolv. Eklamell 14-15 mm 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604026 
ID: 6673 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). Mälarskog industri AB, Nyby såg 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604032 
ID: 6672 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). Moelven Dalaträ AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604034 
ID: 6671 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). S A E F AB, Östavallsågen 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996,2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9604035 
ID: 6670 Plac: Serie 

Sågade trävaror (gran). AB Möckelns sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605043 
ID: 6669 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu). Korsnäs AB, Kastets sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s, 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605045 
ID: 6668 Plac: Serie 

Sågade trävaror (gran). Stora Timber AB. Kopparfors Sågverk 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996. 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605050 
ID: 6667 Plac: Serie 

Sågade trävaror (furu/gran). C A Olausson & Söner AB 
Andersson Britt-Inger 
Sthlm, Trätek, 1996, 2 s. 
Serie: Trätek Miljödeklarationer 9605052 
ID: 6666 Plac: Serie 



Data för Vedum Kök & Bad AB 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 8 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9608069 
ID: 6499 Plac: Serie 

Miljödeklaration av trähus - bakgrundsdata 
Erlandsson Martin 
Sthlm, Trätek, 1996, 12 s. 
Serie: Trätek Rapport L 9606056 
ID: 6391 Plac: Serie 
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LCA for treprodukter i Norge 
Aktive miljöer 
I Norge ser det ut til at milj0vurdering av treprodukter er konsentrert om tre brukt i 
byggeri. De aktive milj0ene i Norge er Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk), 
Norges Teknisk-Naturvitenskapeiige Universitet (NTNU), Stiftelsen 0stfoldforskning 
(ST0) i tillegg til Norsk Treteknisk Institutt (NTI). 
Råstoff 
Mye arbeid er i det siste gjort innen milj0vurdenng og -sertifisering av skog 
gjennom prosjektet "Levende Skog", som nå er avsluttet. Levende Skog var et 
bredt anlagt prosjekt som arbeidet for et bcerekroftig skogbruk i Norge. Det vil si 
skogbruk som sikrer skogens 0konomiske, milj0messige og sosiale verdier. 
Skogbruk, skogindustri, myndigheter, fagbevegelse, forskning, milj0-, frilufts-, 
forbruker og kvinneorganisasjoner har deltatt aktivt i prosjektet. Dette prosjektet 
tok ikke tatt for seg milj0regnskap eller LCA av skogbruk 
Fra prosjektet 'Transport og milj0 i skognceringen foreligger bl.a. en rapport om 
forbruk av fossilt brensel til awirkning og uttransport fra skogen (TF, 1998). 
Byggematerlaler 
Byggforsk var tidlig ute med å ta frem milj0regnskap for byggematerialer, og har 
bl.a. tatt frem milj0regnskap for fremstilling av trelast og sponplater (Fossdal, 
1996). De er nå operat0rer for prosjektet "Mil)0deklarasjon av materialer, 
konstruksjoner og tekniske installasjoner" (GRIP, 1999) 
Trehus 
Byggforsk har tatt frem milj0regnskap for henholdsvis liten og stor enebolig i tre 
og for t0mmer- og bindingsverkshus (Fossdal, 1995; Fossdal et al, 1995). 
Winther (1998) har gjennomf0rt en studie av energiforbruk gjennom livsl0pet i 
fem versjoner av en norsk boiig. Disse har bceresystem av tre (I-profiler eller 
heltre) og ble studert som midterste leilighet i et rekkehus. 
Stiftelsen 0stfoldforskning (ST0) er operat0r for prosjektet "Livsl0psvurderlng av en 
privat bolig". I dette prosjektet skal det gjennomf0res en grov LCA av eneboliger. 
Dette innebcerer bl.a. vurdering av hvilke potensielle milj0påvirkninger som er 
dominerende for typiske boliger og hvilke aspekter i boligenes Iivsl0p som gir de 
st0rste milj0belastningene. (GRIP, 1999) 
ST0 har publisert rapporten en grov LCA av en enebolig i tre (Borchsenius, 1999). 
Det refereres til NTI og ST0 som kilde for data for fremstilling av trevirke. Trolig er 
dette modifiserte data fra det nordiske prosjektet "Milj0deklarasjon av 
treindustriens produkter". Imidlertid går det ikke frem av rapporten hvilke 
endringer ST0 evt. har gjort. 
Vinduer 
Weir et al (1998) har gjennomf0rt en livsl0psvurdering av trevinduer med flere lag 
glass. Hensikten var å finne en energi- og milj0messige optimal l0sning. Ett 
datterselskap av Johs. Rasmussen, Nor-Dan (UK) Ltd., har vcert med og finansiert 
studien. 
Vinduer med ulikt anfall glass, ulik glasstykkelse og fylling av hulrom med ulike 
gasser ble vurdert. Konklusjonen ble at tre lag glass med glasstykkelse 4 mm og 



to lavemitterende filmer og to orgonfylte hulrom vor optimalt. Det er imidlertid 
uklart hviike dote for som er brukt for trevirke, 
Miljoklassifisering av bygg 
Prosjektet "0koprofil" er en videref0ring av tidligere arbeid, og administreres av 
Byggforsk. Det sentrale er utvikling av en metode for milj0klassifiserir^g av bygg, 
og bygger på sluttrapport fra 0koprofilutvalget og Milj0- og Ressurseffektlve 
Ncerir^gsbygg (MRN). Metoden er harmonisert med andre tilsvarende metoder, 
så som BREEAM . Det er et mål å utvikle metoden til en felles nordisk metode. 
"0koprofil for boliger" er et internt prosjekt regi av GRIP/0koBygg, og skal f0re 
frem til en metode for milj0vurdering og dokumentering av boliger. IVletoden skal 
bygges opp etter 0koprofil for nceringsbygg og gjelder alle form for boliger men 
skal vcere billigere å gjennomf0re. Forprosjektet til boliger og annet internasjonal 
arbeid gir en rikt grunnlag for sluttf0ring av metoden. Arbeidet skal kom i gang i 
l0pet av november og metoden forventes ferdig i tidlig mars 1999. Metoden skal 
testes og justeres f0r lansering i l0pet av f0rsommeren. 
Begge disse metodene (0koprofil fo nceringsbygg og 0koprofil for boliger) tar 
for seg store deler av bygningers Iivsl0p, men kan ikke sies å vcere LCA. 
Metodeutvikling 
Det er ikke funnet publisert, norsk materiale som tar for seg utvikling av metodikk 
for tre- og trebaserte produkter. I det materialet som er presentert i dette kapitlet 
ser det ikke ut til at metodlkken som er brukt for tre skiller seg fra metodikk brukt 
for andre materialer. 
Imidlertid er dette förståelig. Studiene som foreligger i Norge er egentlig ikke 
livsl0psregnskap (eng. "life cycle inventories") eller livsl0psvurderinger (LCA), men 
milj0regnskap for deler av livsl0pet (gjerne "vugge til fabrikkport"). 
Av den grunn er avskaffelse ikke med i milj0regnskapene. Samtidig er 
ml(j0regnskapsf0rlng av råvareutvinning sterkt forenklet da dette er svcert 
komplisert. Dermed er det gjerne kun uttak av masse og forbruk av energi 
knyttet til råvareuttak som milj0regnskapf0res. 
Et godt eksempel på dette er milj0deklarasjonene som ble tatt frem som en del 
av prosjektet "Milj0deklarasjon av treindustriens produkter", der man for skogbruk 
kun tok med forbruk av t0mmer og tranbsport til sogbruk. 
Flere norske milj0er er aktive innen videreutvlkling og standardisering av LCA. 
Imidlertid er dette i liten grad spesielt rettet mot nceringskjeden skog, trevirke og 
treprodukter. Av norsk innsats innen utvikling av LCA for skog/tre kan nevnes 
deltagelse i prosjektet Life-Sys Wood og i Cost E9. 
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LCA on complete buildings 

1. LCA for reference products. Elaborationg environmnetal data for cement and 
concrete from cradle to gate. The Stiftelsen Östfoldforskningen in Norway 
performed this study in 1994 and 1995. 

2. Comparative LCA of road surfaces (concrete and bitumen).VTT in Finland 
performed the study and it was finished in 1996. 

3. Comparative LCA of structural frames (concrete and steel) resp. (concrete and 
wood). The studies were performed by Chalmers, Sweden. Trätek has as well as 
the cement industry been the commissioning party of the LCA-study. 
(See part 3). 

Wood product LCA's (first search) 

1. A-M Tillman m fl. Miljön och förpackningar. Livscykelanalyser for 
förpackningsmaterial. 1991, The Environmental Department, The Swedish 
Government. SOU 1991:76-77. 

2. M. Erlandsson Environmental Assessment of Building Products. 1994. Division 
of Building Materials, Dep. Of Building Sciences, The Royal University of 
Technology, KTH. 

3. Å. Jönsson. Livscykelanalys av golvmaterial (In Swedish, LCA of floor covering) 
1994. Avd. Teknisk Miljöplanering (Dept. Of Environmental Technical 
planning), Chalmers University of Technology, Sweden. 

4. T. Björklund, A-M Tillman. LCA of Building Frame Structures. Environmental 
Impact over the Life Cycle of Wooden and Concrete Frames. Chalmers, 
Technical Environmental Planning Report 1997:2, Göteborg. Sweden 1997, 
Chalmers. 

Wood product LCA's ( december 1997) 

1. M. Erlandsson. Environmental Assessment of Building Components. 1994. 
Division of Building Materials, Dep. Of Building Sciences, The Royal University 
of Technology, KTH. 



2. M. Erlandsson m fl Life-Cycle Assessment of Building Components. 1994. 
Division of Building Materials, Dep. Of Building Sciences, The Royal University 
of Technology, KTH. 

3. T. Björklund, Å. Jönsson, A-M TQlman. LCA of Building Frame Structures. 
Environmental Impact over the Life Cycle of Concrete and Steel Frames. 1996, 
Chalmers, Sweden. 

Wood product LCA's | June 1999) 

1. Erlandsson, M. (1998). Översiktlig LCA för tre stomaltemativ för byggnader i 
Vetenskapsstaden. Stockholm: Trätek Rapport L 9805026 "LCA for three 
different building frames" 

2. Norén, J . (1998). Miljövärdering av byggnader. Stockholm: Trätek Rapport P 
9806040 ** Environmental Assessment of buildings" 

3. Jamehammar, A. (1998). Jämförande Livscykelanalys - Bjälklag och 
Ytterväggar. Stockholm: Trätek Rapport P 9812095 "LCA of beams and walls" 

4. Beyer, G. (1998). Jämförande livscykelanalys - Lastpallar. Stockholm: Trätek 
Rapport P 9812096 "LCA of wooden pallets" 

5. Eriksson, Å. (1999). Miljöanpassad produktutveckling - hur LCA kan användas 
för miljöanpassad projektering av en bro. Stockholm: Trätekrapport P 9906027 
"Design for Environment - LCA for design of a wooden bridge" 

6. Pousette, A (1998). Livscykelanalys av två träbroar. Stockholm: Trätekrapport P 
9812093 "LCA of two bridges" 

7. Sterner, M. (1997). Miljödeklaration/LCA av möbler och kökssnickerier. 
Stockholm: Trätek rapport P 9702020. "LCI for furniture" 

State of the art of LCA-methodology in Swedish LCA studies 

1. Federation of Swedish Industries. The Product Ecology Project. 



Environmentally-sound project development based on the EPS-system. 1993. 
Federation of Swedish Industries. 

2. EPS-systemet. Ett PC-anpassat system för att utveckla och tillämpa 
miljöprioriteringar vid produktutveckling - från vaggan till graven. 1991. IVL, 
Report B 1022. 

3. Steen B., Rydmg S-O M fl EPS - a system for LCA impact assessment. 1993 

AFR. Sweden. 

4. Steen B.Development of the EPS-system respectively Development of the EPS 
evaluation steps. 1994. AFR, Report 34 respectively IVL, Report Sweden. 

5. Lmdfors L-G m fl Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment. 1995 . Nordic 
Council of Ministers Report 1995:20 

6. Lindfors L-G m fl LCA-Nordic. Techmcal Reports No 1-9. 1995. Nordic Councfl 
of Ministers. Report 1995:502-5003 

7. Ryding S.-O m fl Miljöanpassad produktutveckling . 1995. Federation of 
Swedish Industries. 

8. Steen B. EPS-Default Valuation of Environmental Impacts from. Emission and 
use of Resoources. 1996 aprfl, IVL. The Swedish Environmental Research 
Institute Report 111 

Methodology reports during the last years (1997-1999) special interest 
to buildings and building products: 

1. Brohammer. G. (1998). Produktteknologi: handbok om livscykelanalys (LCA) i 
produktutveckUng. Stockholm: Industrilitteratur. "Hot to use LCA for product 
development" 

2. Bengtsson, M(1998). Värderingsmetoder i LCA: metoder för viktning av olika 
slags mfljöpåverkan- en översikt. Göteborg: CTH. CPM Miljöanalys Rapport 
1998/1. "Weightmg methods" 



3. Glaumarm, M., Trinius, W. (1997) External environmental impact of buildings. 
The CBE method. Buildings and the environment: Paris, June 9-12, 1997. Vol 
1: Assessmnet methods natural resources. Vol 2: Environmental management, 
environmental strategies. Paris: CSTB. 1997, 4 ref. 

State of the art for the product LCA of muliti-layer parquet flooring 

1. J.Potting, K. Blok. Life-cycle assessment of four types of floor covering, 1994. 
Department of Science .Technology and Society Utrecht University. The 
Netherlands. 

2. Å. Jönsson Livscykelanalys av golvmaterial (In Swedish, LCA of floor covering), 
1994. Avd. Teknisk Miljöplanering (Dept. Of Environmental Technical 
planning), Chalmers University of Technology, Sweden. 

3. Gunther, H.-C. Langowski Life-cycle Assessment Study on Resflient Floor 
Coverings. 1997, Fraunhofer Institut fur Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung, Germany. 

4. F. Werner, K. Richter Ökologische Untersuchung von Parkettfussböden. 1997, 

EMPA, Schweiz. 
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