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Sammanfattning 
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 ftinktion och har 
likvärdiga systemgränser. Brons slutöde är ej bedömt. 

Inventeringsdata för byggande och underhåll av de olika delarna presenteras. Dessutom har 
effektkategoriema växthuseffekten, försumingspotential, övergödningspotential samt potential 
för bildning av marknära ozon studerats i miljöpåverkansbedömningen. 

Enligt miljöpåverkansbedömningen och analys av energianvändningen är träbron med trä
räcket mest miljöanpassad, en känslighetsanalys som jämför bro med stål- och träräcke har 
genomförts. Dock har broarna med tak fler miljömässiga fördelar som ej har beaktats i denna 
LCA. Behovet av sändning och snöröjning är mindre och dessutom är virket obehandlat och 
inget impregneringsmedel används och läcker ut. En bedömning av dessa aktiviteter bör göras 
för att få en helhetsbedömning och för att kunna avgöra om bro med tak är bättre eller sämre 
ur miljösynpunkt än en bro utan tak. 

Det är i de flesta fallen tillverkning av ingående material till bron som är mest miljöbelastan-
de. För bildning av marknära ozon är det dock målningen som bidrar med mest utsläpp, trots 
att mängden farg är liten i förhållande till alla andra material. 

Fördelen med LCA är att hela livscykeln beaktas. Användaren av LCA kan exempelvis varie
ra materialval, underhållsåtgärder, transportavstånd av insatsmaterial, val av leverantör, val av 
tillverkningsland, lägre underhåll, längre livslängd m m för att bedöma hur brons totala miljö
belastning förändras. Små tipsrutor finns genomgående i texten som ger enkla tips hur miljö
anpassad produktutveckling kan genomföras med hjälp av LCA. 



1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 

Sverige har som mål att samhället ska följa en hållbar utveckling. En hållbar samhällsutveck
ling enligt Brundtlandkommissionen innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Det innebär att miljöhänsyn 
måste tas inom alla sektorer och alla typer av projekt. Livscykelanalyser (LCA) är ett verktyg 
som kan användas som ett delverktyg inom miljöanpassad produktutveckling, för att utveckla 
produkter som ska klara framtida krav på miljöanpassning. 

Syftet med denna studie är att visa hur LCA kan användas vid projektering av en bro med 
olika material och olika konstruktiva utformningar d v s hur LCA kan användas för miljö
anpassad produktion av exempelvis en bro. Enkla tips på hur miljöanpassad produktutveck
ling kan göras ges i rutor i den löpande texten. 

2 Målsättning med LCA studien 
Målsättningen med denna studie, som så långt som möjligt ska följa de internationella stan
darderna ISO 14040-14043 [3, 4, 5, 6], är att ge konstruktörer en uppfattning om hur LCA-
verktyget kan användas för miljöanpassad produktutveckling av stora konstruktioner, som 
exempelvis en bro. Studiens tyngdpunkt är inte att visa resultat av jämförelsen utan visa hur 
en jämförelse kan göras. Vid en miljöanpassad produktutveckling måste olika alternativ 
ställas mot varandra. I denna studie studeras fyra olika alternativ: en träbro med träräcke och 
en bro med stålräcke samt en bro konstruerad för att belastas med ett övertäckande trätak och 
ett övertäckande plåttak. Träbron är samma i fallet med stål- och träräcke, men i fallen med 
tak har bron en annan konstruktion. Figur 1 visar en förenklad skiss över processer vid miljö
anpassad produktutveckling 

Resultatet från livscykelanalysen, inventeringsdata och miljöpåverkansbedömningen ska 
användas i ett tidigt skede då materialval och den konstruktiva utformningen bestäms. 
Resultatet ska ge en hänvisning till vilken konstruktionslösning som har störst miljöpåverkan 
samt om en annan konstruktiv utformning kan minimera miljöpåverkan. I en studie från 
"vaggan till graven" fås också en uppfattning om i vilket led den största miljöpåverkan 
uppkommer. 

'yyjiiföanpai.iad produklulvecltån^: 

£ll {'wsci^kefperifiaLlh- ar (>ni eftersom liela éivictjkeln iUuLras: 
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Figur 1: Förenklad skiss över processer vid miljöanpassadproduktutveckling som ska 
resultera i ständig förbättring 

En bro är en konstruktion med en lång livslängd. Brons slutöde kan vi bara ana, därför fbljs 
inte bron ända t i l l graven utan cut off-metoden används. Det är en avgränsning att brons slut
öde ej ingår i studien. Cut off-metoden innebär att varje produkt belastas endast med den 
miljöbelastning som den direkt ger upphov ti l l . Om en produkt 1, som tillverkats av jungfru
ligt material, återvinns så är det nästa produkt som får ta miljöbelastningen av själva åter-
vinningsprocessema (exempelvis nedsmältning av aluminium ti l l en ny burk) och den åter
vunna produkten belastas inte med utvinningen av material från jordskorpan. Cut off-alloke-
ring är en enkel metod som är ofta använd [24]. I bilaga 6 redovisas dock olika scenarier for 
rent trä med energiutvinning och materialåtervinning. Det har begränsats till att endast för
bränning av rent trä studeras, eftersom förbränningsdata for impregnerat trä, limträ och målat 
trä inte fanns att tillgå. Dessutom studeras endast några exempel på slutöden, många fler 
varianter är möjliga. Tydliga krav och regler saknas och det behövs ytterligare studier for att 
analysera olika slutöden for olika material och hur resultatet ska behandlas i LCA-metodiken. 

3 Studiens omfattning 
3.1 Funktionell enhet 
Funktionen för en bro är att ge en möjlighet for mäimiskor, med eller utan fordon, att förflytta 
sig från en plats till en annan, i detta fall över en järnväg. Den fiinktionella enheten är en 
gång- och cykelbro i Mellansel. Bron, en balkbro av limträbalkar, är 35 m lång, har 4,2 m fr i 
bredd och är konstruerad for en ytlast på 4 kN/m^ samt konstruerad för att klara utrycknings
fordons framfart. Beräkningsperioden som har valts är 40 år, enligt rekommendation av Väg-



verket [1]. Brons verkliga livslängd är förmodligen längre än 40 år. Men enligt Vägverkets 
rekommendationer väljs en beräkningsperiod på 40 år och underhållskraven är anpassade efter 
detta. 

Det studerade systemets ftinktion är densamma även vid jämförelser mellan olika material och 
konstruktiva utformningar. Träräcket fyller samma ftinktion som stålräcket. Båda är konstrue
rade efter gällande normer [1]. Likaså gäller för det övertäckande taket. 

Det är endast brons miljöbelastning vid tillverkning och underhåll som studeras inte belast
ning från fordon och märmiskor som utnyttjar den. 

3.2 Systemgränser 
Systemgränsema är överensstämmande vid jämförelse mellan system med olika material och 
utformning i de fyra alternativen. Likvärdiga systemgränser utgör en förutsättning för jäm
förelser. Enligt figur 1 följs alla material från utvinningen i jordskorpan, det vill säga system
gränsen är ända t i l l vaggan. Detta gäller för samtliga material. Däremot följs inte allt material 
tillbaka t i l l natursystemet, d v s till graven, utan rivning av bron är utanför systemgränsema. 
"Cut off'-metoden, som beskrevs i kapitel 2 används. 

I största möjliga mån har företagsspecifika tillverkningsdata och transportavstånd för olika 
byggnadsmaterial använts. För de flesta utvinningsprocesser från jordskorpan används endast 
generella data. 

Se figur 2 för översikt av systemgränser och ingående aktiviteter i livscykelanalyserna. 
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Figur 2: Beskrivning av de studerade systemen och de ingående materialen. 

Energiförbrukning, emissioner och resursuttag som uppkommer i samband med följande 
aktiviteter ingår i livscykelanalysen: 
• tillverkning och resursuttag av samtliga material ingående i bron 
• tillverkning och resursuttag av samtliga material till stål- respektive träräcket samt trätak 

och plåttak 
• underhåll av bron, d v s målning och utbyte av furuvirke 
• underhåll av träräcket (stålräcket kräver inget underhåll under 40 års beräkningsperiod, 

eftersom det har antagits att det är omålat) 
• underhåll av trätak (plåttaket antas ej kräva något underhåll) 
• transport av alla material (inklusive utvinning av bränsle till transporter) 
• livscykelanalysdata (från vaggan ti l l graven) för elproduktion och annan energianvändning 

ingår 



Delar som INTE ingår i livscykelanalysen: 
• miljöbelastning från fordon och transporter som transporteras på bron 
• underhåll som snöröjning och sändning 
• personalens miljöpåverkan (transporter för personal) 
• energiåtgång vid montering och byggande av bron på plats i Mellansel 
• avfall och spill från montering av bron 
• avfall och spill från målning och underhåll av bron 
• läckage av inipregneringsmedel 
• rivning av bron och omhändertagande av restprodukter (cut off-allokering) 
• byggande av brofundament 

Avgränsningar i tiden 
Bron i Mellansel byggdes under 1994. Beräkningsperioden har valts t i l l 40 år. Fyra decennier 
framåt är en tidsrymd som är svår att överblicka. Förmodligen finns behovet av en bro kvar 
och det är antagligen orimligt att bron rivs. 

Om det antas att bron rivs, efter 40 eller efter 80 år, är det också svårt att förutsäga hur "riv
ningsmaterialet" behandlas. År 2002 blir det förbud på att deponera brännbart avfall. Det kan 
antas att denna lag fortfarande gäller om 80 år. Om trä används till energiutvinning bör emis
sionsvärdena vara väsentligt lägre än dagens nivå. Även återvinningen av metaller är svår att 
förutsäga. Återvinningen är förhoppningsvis också mindre miljöbelastande i framtiden. Efter
som det är så stora osäkerheter vad som händer i framtiden används "cut off-metoden" d v s 
produktens slutöde tas inte med i analysen. Mängden stål som går att återvinna redovisas lik
som mängden trä som kan återvinnas eller användas till energiutvinning. 

Tillverkningen av material till underhåll har antagits vara den samma inom hela brons beräk
ningsperiod. Detta är förmodligen en överskattning, eftersom tillverkning, transporter och 
elproduktion förmodligen är mindre miljöbelastande i framtiden. 

Geografiska avgränsningar 
Bron är konstruerad tor att placeras i Mellansel. Platsens läge kan ha påverkat konstruktionen 
på grund av dess rådande klimat vilket medför belastning av snö. Om bron med tak skulle ha 
placerats i södra Sverige kanske materialmängderna hade varit lite annorlunda. 

Specifika transportavstånd har försökt att användas i största möjliga utsträckning. 

Data för Vattenfalls elproduktion (medelel) har använts då tillverkningslandet är okänt. Gäller 
exempelvis stål. Det har antagits att vattenfalls elmix är en god approximation för svensk 
medelel. 

Emissioner värderas lika i miljöpåverkansbedömningen oavsett var de emitteras. I miljöpå
verkansbedömningen viktas ett fåtal av emissionerna inom en effektkategori samman till ett 
tal med hjälp av karakteriseringsindex. För effektkategorin försurningen viktas bland annat 
kväve och svavelutsläpp samman för att få ett tal på den potentiella försurningen. Oavsett om 
svaveldioxid släpps ut över oceanerna värderas det lika mycket som om utsläppet sker i det 
försurningskänsliga Halland. 



3.3 Datakvalitetskrav 
Inventeringsdata har inte klassats i datakvalitetsklasser eller angivits med ett spridningsmått. 

Känslighetsanalyser är dock utförda i kapitel 6.1.1 en känslighetsanalys varieras en para
metrar och det undersöks hur resultatet varierar. I kapitel 6.2 har ett värsta fall för bron med 
träräcket (med avseende på miljön) jämförts med ett "bästa" fall för bron med stålräcket. 
Detta görs för att få en hänvisning om det verkliga resultatet är signifikant. 

Tidsperspektiv 
Bron byggdes 1994 och data som används för tillverkningen är representativa för den tiden. 
Däremot kan data för underhållet av träbron, träräcket och taket ändras, eftersom det förutsätts 
att underhållet sker 10 år framåt i tiden. Dagens data har använts vid tillverkning av material 
till underhållet. 

Geografisk täckning 
Svensk elproduktion har använts till produktion av material om tillverkningsplasten är okänd 
(exempelvis aluminium). 

Tekniknivå 
Nutida teknik har använts för tillverkning av alla material, dessutom har emissioner och 
energiförbrukning från dagens transportfordon använts. 

Olika tillverkningsprocesser för exempelvis aluminium finns och fel vald teknik kan medföra 
stora skillnader i miljöbelastningen. 
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Tabell 1: Datakällornas representativitet, kommentarer och referensen och dess ålder. 
Fullständiga referenser anges i referenslistan. 

Dataparameter 
Referens 

Invente
rade data 

Littera
tur data 

Ålder 
på ref. * 

Kom
mentar ** 

Företags
specifika 

data 

Generella 
data 

Limträ 
(Miljödeklaration 
Martinsons trä, 1996) 
[26] 

X 1996 1 X 

Impregnering av trä X 1996 2 X 

Sågad trävara 
(Milj ödeklarationer 
Trätek 1996) [27] 

X 1996 3 X 

genomsnitt 
15 sågverk 

Stålbeslag (inkluderar 
plåt, skruvar, nät m m) 
(LCA 1997) [19] 

X 1997 4 X 

Zinkproduktion 
(LCA av väg, IVL, 1997) 
[20] 

X 1997 7 X 

Falu fasadfårg 
(STORA) [28] 

X 1997 9 X 

Lasyr 
(STORA) [28] 

X ? X 

Aluminium 
(EAA, 1997) [29] 

X 1997 9 X 

Vattenfalls 
elproduktion 
(LCA av elproduktion, 
Vattenfall 1996) [22] 

X 1996 5 Vattenfalls 
elmix 1997 

Transporter (inklusive 
utvinning av bränsle) 
(NTM sammanställt 
1998)[21] 

X 1998 6 X 

* Datas ålder är ett bättre mått, men uppgifterna var ej fullständiga därför anges referensens 
ålder. 
** Det är svårt att avgöra om ett dataset är fullständigt eller inte. Kommentarerna ska ge lite 
mer information om data, men informationen är KJ fullständig. Ett frågetecken innebär att 
informationen om data är begränsad. 

1. För skogsbruket ingår skogsvård och avverkning. Det är endast emissioner från bränsle
användningen samt utvinningen av bränsle som är medtaget. Uppdrivning av plantor och 
plantering ingår inte [23], 

2. Data för produktion av krom och arsenik saknas. Enbart energiförbrukningen vid impreg-
neringen samt produktionen av koppar till CCA impregnering ingår. 

3. Se 1. 
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4. Data för tillverkning av brickor, muttrar, spikar har approximerats med tillverkning av 
stålbeslag. Antas att 50% jungfruligt och 50% återvunnet stål används. 

5. Svensk elproduktion har approximerats med Vattenfalls genomsnitts el [22]. 
6. Transportdata är naturligtvis generella. Data är sammanställt 1998, men det finns data för 

fordon med olika ålder. I databasen har vi valt att ha transportfordon med emissionskrav 
för lastbilar tillverkade 1993-1995 (Euroklass 1) [21]. 

Tabell 2: Transportdata för material ingående i bron. 
Specifikt 
avstånd 

Generellt 
avstånd 

Limträ X 

Sågad trävara X 

Ståibeslag (inkluderar 
plåt, skruvar, nät m m) 

Norden 

Zinkproduktion X 

Falu fasadfärg X 

Lasyr X 

Aluminium X 

Material som stål, zink och aluminium köps ofta på världsmarknaden, vilket orsakar svårig
heter i datarepresentativiteten. Det påverkar också att valet av elproduktionen och transport
avstånden blir osäkra. 

Fullständighet (completeness) 
Inventerade data benämns, enligt ISO, primära data [4] och litteraturdata sekundära data. 
Primära data är mest önskvärt och det finns för de största materialmängdema som åtgår för 
att bygga bron och räcket (se figur samt tabell 1 ovan). För byggande av träbron består 
94 vikts-% av bron av primära data motsvarande uppgift för bron med stålräcke är 75%. 
Fullständigheten totalt sett anses vara relativt god med hänsyn till syftet. Även om det inte 
finns företagsspecifika data för furuvirket är ändå datakvaliteten god, eftersom det är många 
sågverk som inventerats. Svagheterna är ståldata, som är litteraturdata och svarar för en stor 
andel av materialet i bron med stålräcke, därmed är det svårt att göra en jämförelse mellan de 
olika fallen. 

3.4 Jämförelse mellan system 
Datakvalitetskraven ökar för en jämförande analys. Förutom kriterierna i avsnittet ovan ska 
följande kvalitetskrav studeras: precision, konsistens och rcproducerbarhet. 

Precisionen, d v s variansen, är som tidigare nämnts ej uppskattad. 

Metodiken följer i mesta möjliga mån standarden. Antaganden, allokeringsmetoder och lik
nande har noggrant noterats för att studien ska vara reproducerbar. Som tidigare nämnts ska 
systemgränsema och den funktionella enheten sammanfalla för de olika systemen. Detta är 
uppfyllt i denna studie. Samma allokeringsförfarande, datainsamling och databehandling 
föreligger och metodiken är likvärdig. 
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3.4.1 Kritisk granskning 
Rapporten granskas internt. Syftet med studien är inte att visa upp resultatet från jämförelsen 
av olika system utan visa hur jämförelser mellan olika material och konstruktiva utformningar 
kan göras med hjälp av LCA-verktyget. Och hur LCA-metodiken kan användas för miljö-
anpassad produktutveckling. 

4 Inventering 
4.1 Beskrivning av livscykelinventering 
Fyra olika system med samma systemgränser studeras. Bron är i alla fallen en balkbro av 
limträbalkar. I figur 3 nedan beskrivs översiktligt vilka alternativ som studeras. 

Resursuttag och 
tillverkning av alla 

material 

Byggande av bro Byggande av bro 
anpassad för tak 

Byggande och Byggande och 
underhåll av underhåll av 

träräcke stålräcke 

Underhåll av bro 

Byggande och Byggande och 
underhåll av underhåll av 
träräcke och träräcke och 

trä tak plåttak 

Underhåll av bro 

Avfall från 
byggande 

Avfall från 
underhållet 

Rivning 

återvinning och energiutvinning av material 

Figur 3: Översiktlig beskrivning av de studerade systemen. Streckade boxar anger att de ej 
studerats i livscykelanalysen. 
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I figur 4 visas en bild av den befintliga träbron med träräcke över järnvägen i Mellansel (fall 
1). De andra studerade fallen är möjliga alternativ. 

Beskrivning av vad som ingår i de studerade fallen: 

1. Bro med träräcke 
- träbro av impregnerade limträbalkar av ftiru målade med lasyr och falu fasadfärg (en 

strykning av vardera på varandra) 
- farbana av CCA-impregnerad (koppar-krom-arsenik) hyvlad furu 
- räcke av trä, sågad furu, spjälor och kryss (se figur) som målats med ett lager lasyrfårg 

utspädd med 25% lacknafta och ett lager falu fasadfärg 
- underhåll av träbron: 10 % av det impregnerade furuvirket i farbanan byts och pelarna 

och limträbalkama målas om med ett lager lasyr och ett lager falu fasadfärg vart 10:e 
år 

- underhållet av träräcket: 10 % av fiiruvirket i träbron byts under beräkningsperioden 40 
år och räcket målas om vart 10:e år lika som bron 

2. Bro med stålräcke 
- träbro av CCA-impregnerade limträbalkar av furu som målats med falu fasadfärg och 

lasyr 
- farbana av CCA-impregnerad hyvlade furuplankor 
- räcke av omålade vannförzinkade stål spjälor och handledare 
- underhåll av träbron lika som i fall 1 
- stålräcket antas inte kräva något underhåll 

IJä^ oålia materialokLu a(Umnlii'u Lon.slrulilionJiåi.inint^ar exampeåiii föm^et^clntrt 

ocli ic^e fiirtiijeiuilHtnt nudvriuieftir cn dfanJniit^ oilt ^ör en mi^öIxJämnin^ 

3. Bro anpassad för tak med träräcke och trätak 
- träbro av limträbalkar av gran som ej är impregnerad, extra limträbalkar och tvärbalkar 

i jämförelse med fallen ovan för att kunna bära lasten av det övertäckande taket. Pelar
na och de andra limträbalkama målas med ett lager lasyr och ett lager falu fasadfärg. 

- farbana av hyvlade obehandlade granplankor 
- räcke av furuvirke (räcket ser ut lika som i fall 1) som målas med ett lager falu fasad

färg och ett lager lasyr 
- pelare som bär ett tak av obehandlade granplankor som kan behandlas med tjära (ej 

med i deiuia studie) 
- underhåll av träbro: pelarna, som utsätts för mest solljus och annan påverkan, målas om 

vart 10:e år med ett lager falu fasadfärg och ett lager lasyr (tre gånger under beräknings
perioden på 40 år). 10 % av granplankorna byts. 
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- underhåll av träräcke och tak: 10% av plankoma byts under hela beräkningsperioden. 
Räcket målas om som i de andra fallen. 

4. Träbro anpassad för tak med träräcke och plåttak 
- träbro av limträbalkar av gran som ej är impregnerad, extra limträbalkar och tvärbalkar 

i jämförelse med fall 1 och 2, för att kunna bära lasten av det övertäckande taket. Pelar
na och de andra limträbalkama målas med ett lager lasyr och ett lager falu fasadfårg. 

- farbana av hyvlade obehandlade granplankor 

- räcke av furuvirke (räcket ser ut lika som i fall 1) som målas med ett lager falu fasad
fårg och ett lager lasyr 

- pelare som bär ett tak av plåt. Plåten är varmförzinkad stålplåt. 
- underhåll av träbro: pelarna, som utsätts för mest solljus och annan påverkan, målas om 

vart 10:e år med ett lager falu fasadfårg och ett lager lasyr (tre gånger under beräknings
perioden på 40 år). 10 % av granplankoma byts. 

- underhåll av träräcke: 10% av plankoma byts under hela beräkningsperioden. Räcket 
målas om som i de andra fallen. 

- antar att plåttaket inte kräver något underhåll 

^Konilrulttören. Lan ilutLra ofilra LonåtruliViva utformningar ai' Iron, 

exomfwfi'i.i mccloOer ulan am Mj.ifem^ränSema m.m. är Minima. 

Figur 4: Gång- och cykelhro över järnvägen i Mellansel. Träbro med träräcke, fall 1. 

4.1.1 Teknisk beskrivning av systemet 
Bron är en gång- och cykelbro över jämvägen i Mellansel beläget i Ångermanland 25 km från 
Ömsköldsvik. Bron byggdes 1994 av Martinsons trä i Bygdsiljum i Västerbotten. Figur 4 
visar hur den verkliga bron med rödmålat träräcke ser ut, fall 1. De andra fallen 2--4 är exem-
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pel och variationer på den verkliga konstruktionen. Det antas att bron monteras i block i 
Bygdsiljum och transporteras till Mellansel med lastbil. Bron är 35 m lång och har fri bredd 
4,2 m. Den klarar en ytlast på 4 kN/m" samt är konstruerad för att klara utryckningsfordons 
framfart enligt "Bronorm 88". 

Träräcket består av spjälor av furuvirke som har laserats och målats med Falu fasadfarg. 
Stålräcket med spjälgrindar är av varmförzinkat stål. Båda räckena uppfyller kraven enligt 
Vägverket 1994 [1]. Detsamma gäller för takkonstruktionerna. 

Farbanan består, i alla fyra fallen, av slitplank av furu. I fallet med tak är farbanan 
oimpregnerat i de andra fallen är det CCA-impregnerat (koppar-krom-arsenik). 

Tabell 3: Material till bro med träräcke (fall 1) och bro med stålräcke (fall 2). Tillverkning av 
ingående material i bron samt underhåll av bro är samma i de två fallen. 

Tillverk
ning av 

ingående 
material 
till bro 

Under
håll 

träbro 

Tillverk
ning av 

ingående 
material 

till 
träräcke 

Under
håll 

träräcke 

Tillverk
ning av 

ingående 
material 

till 
stålräcke 

Limträ C C A -
impregnerat 

m̂  35,4 1,4 

Furuvirke CCA-
impregnerat 

[kg TS] 11900 1190 393 

Stål [kg] 2147 5400 
Stål: skruvar, 
muttrar, brickor 

[kg] 84 109 114 

Aluminium [kg] 302,7 
Zink till varm
förzinkat stål 

[kg] 64,7 3,6 65,3 

Falu fasadfarg [kg] 109 327 22 66 
Lasyr (utspädd 
med lacknafta) 

[kg] 113 339 23 68 

Polyeten [m ]̂ 0,006 
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Tabell 4: Materialmängder för fall 3 och 4 redovisas nedan, dvs för bro med trätak och bro 
med plåttak. Tillverkning av ingående material till bron samt underhåll av bro är samma i de 
tvåfallen. 

Till
verkning 

av 
ingående 
material 

i bron 

Under
håll bro 

Tillverk
ning av 

ingående 
material 

till 
träräcke 

och 
trätak 

Under
håll 

träräcke 
+ trätak 

Tillverk
ning av 

ingående 
material 

till 
träräcke 

och 
plåttak 

Under
håll 

träräcke 
+ plåttak 

Limträ av gran, 
ej impregnerat 

K ] 50 19,7 19,7 

Granvirke 
obehandlat 

K ] 26,6 2,7 19,5 1,9 7,7 1,9 

Stål [kg] 2147 402 1767 
Stål: skruvar, 
muttrar, brickor 

[kg] 84 210 409 

Aluminium [kg] 302,7 
Zink till varm-
förzinkat stål 

[kg] 64,5 11 54 

Falu fasadfarg [kg] 115 139 59 176 59 59 
Lasyr (utspädd 
med lacknafta) 

[kg] 119 144 61 182 61 61 

Polyeten K ] 0,006 

^öriilili^ketåprincipen: Uti^ inle maleriuiSom kan uinoliåOa Lemikaåcr 

vller ämnen Mim eventueih är ^i^ti^a ock Lan iäcLa ul ock päverka natur, 

ini^ö ock kä/sa. 
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60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

[kg] 

• Färg 

• Zink 

• Aluminium 

B Stål 

• Sågade och hyvlade plankor 

• Linträ 

Träbro med Träbro med Träbro med Träbro med 
träräcke stålräcke trätak plåttak 

Figur 5: Mängd material vid byggande och underhåll av de studerade fallen. 

Huvuddelen av materialet är i de fyra fallen främst limträ, sågade och hyvlade plankor (gran i 
fallen med tak och fiiru i fallen med enbart räcken) samt stål, se figur 5. Men även material i 
en liten mängd kan ge en betydande miljöbelastning. 

'yyiateria (va i: 

anränJnin^ ock avjitltskanlerin^ 

4.2 Datainsamling och beräkning 

Material 
Materialmängdema har beräknats utifrån befintliga ritningar. Det antas att den färdiga kon
struktionen följer ritningarna. Schablonvärden för massan av skruvar, muttrar och brickor har 
ibland använts. Materialmängderna framtagna från ritningar och specifikationer antas vara 
relativt exakta. 

Stålet som används till räcket och till bron är varmförzinkat, men data saknas för varmför-
zinkat stål. Däremot finns data att tillgå för zinkproduktion [20] avsedd för varmförzinkning 
samt för ståltillverkning [ 19] (det antas att samtliga produkter av stål består av 50 % åter
vunnet stål och 50 % jungfruligt). Zinkmängden har beräknats utifrån rekommenderad yt-
tjocklek [16] och stålets ytarea, som ibland har uppskattats på skruvar och muttrar, vilket kan 
vara en felkälla. Tillverkningen av skruvar, muttrar och brickor har antagits vara samma som 
för stålbeslag. Tillverkaren av huvuddelen av stålet till stålräcket har meddelat att tillverk-
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ningen sker i Norden. För skruvar, muttrar m m har tillverkningslandet antagits vara samma 
som för övrigt stål. 

Tillverkningsdata 
Generella och företagsspecifika tillverkningsdata har använts, se tabell 3 och 4. Data är en 
blandning av inventerade data av Trätek (limträ, sågad vara) och litteraturdata. Se datakällor 
tabell 1. 

Transportavstånd / transportmedel 
Transportavstånden har kunnat uppskattas väl förutom för stål. Leverantören t i l l stålräcket 
meddelade att stålet förmodligen tillverkas i Norden innan det bearbetas vidare i Arboga. 
Detta transportavstånd är en osäker källa som har analyserats i känslighetsanalysen ( se kapitel 
6.1), 

4.3 Allokering, fördelning 
Cut off-allokering används för bron (se kapitel 2, [24]). Rivning och omhändertagande av 
material ingår ej i studien. Cut off har även använts för avfall och spill från underhållet. 

Stålet tillverkas av 50% jungfruligt järnmalm och 50% återvunnet stål. För det återvunna 
stålet har 50/50 metoden [24] använts vid fördelningen av järnmalmsbrytningen [19].Hälften 
av miljöbelastningen från utvinningen d v s energiförbrukning och emissioner till mark, luft 
och vatten belastar den första produkten och 50% belastar den återvunna produkten. 

Vid tillverkningen av sågad vara måste energiförbrukningen i sågen, torken, justerverket samt 
interna transporter allokeras mellan den sågade varan samt biprodukterna bark, massa och flis. 
Allokeringen har utförts med avseende på massa och enligt orsak/verkan. Sågverket är upp
delat i enhetsprocesser och i varje enhetsprocess är det allokerat per massa trä som ingått i 
processen. 

4.4 Antaganden 
Följande betydande antaganden har gjorts: 
• brons beräkningsperiod är 40 år [1 ] 

• 10 % av furuvirket i farbanan byts under beräkningsperioden 40 år [8] 
• 10% av furuvirket i träräcket byts under brons beräkningsperiod [8] 
• stålräcket kräver inget underhåll under 40 år 
• fururäcket och bron målas om var 10:e år med ett lager lasyr och ett lager falu fasadfärg [8] 
• ståltillverkningen sker i Sverige. Inköpare av huvuddelen av stålräcket har meddelat att t i l l 

verkningen sker i Norden. Det har antagits att all ståltillverkning sker i Sverige. 
• transportavstånd för stål har antagits vara tung lastbil med släp 1490 km och 220 km 

medeltung lastbil 
• tillverkningen av skruvar, muttrar brickor m m kan antas vara lika stor som tillverkningen 

av plåtar, beslag m m. 
• bron monteras i block hos tillverkaren och delarna transporteras till uppställningsplatsen 

för slutlig montering 
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• läckaget av impregneringsmedel är ej medtaget. Det är endast farbanan som är omålad och 
den slits ned och det antas att det är den främsta källan till läckage 

• läckage av zink från det förzinkade stålet ingår ej 

4.5 Resultat och diskussion av inventeringsdata 
Fullständiga inventeringsprofiler redovisas i bilagor 1-4.1 miljöprofilen redovisas utsläpp till 
luft och vatten. Avfall redovisas som utsläpp till mark även om det i vissa fall kan förekomma 
att avfallet omhändertas för upparbetning, detta gäller bl a farligt avfall och radioaktivt avfall 
från elproduktion. Med avfall menas här avfall från tillverkningsprocesserna av material. Av
fall från montering, rivning och underhåll ingår ej. 

Det totala resursuttaget från natursystemet redovisas i kg. Den del av resursuttaget som åtgår 
till energi redovisas även under "Energianvändning" (enheten MJ). Det är således en 
dubbelbokföring införd, eftersom exempelvis olja som resursuttag visas under "icke 
fömyelsebara resurser" och under "energianvändning" redovisas den del av resursen i MJ som 
används till energiproduktion. 

4.5.1 Energianvändning 

450000 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

Energianvändning 
[MJ] 

• Bektricitet 

P Förnyelsebart bränsle 

• Fossilt bränsle 

Bro med 
träräcke 

Bro med 
stålräcke 

Bro med 
trätak 

Bro med 
plåttak 

Figur 6: Energianvändningen [MJ] uppdelat i fossilt bränsle (kol, olja, bensin, diesel, gasol 
och naturgas) samt förnyelsebart bränsle (främst trädbränsle) och elektricitet. 

Figur 6 visar att bron med träräcke och trätak är de fall som kräver mest energi. Bron med 
träräcket är det mest energisnåla alternativet under hela brons livscykel. Skillnaden är ganska 
tydlig i jämförelse med de andra fallen. I kapitel 6.2 jämförs ett bästa fall av bro med stålräcke 
och ett sämsta fall av bro med träräcke. Och energianvändningen är även i dessa fall fördel
aktig för bron med träräcket. Skillnaden är liksom här störst för andelen fossilt bränsle. 
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I figur 7 visas energianvändningen uppdelat på fossila bränslen, förnyelsebara bränslen och 
elektricitet för de olika faserna för bron med träräcket. Tillverkning av ingående material till 
bron kräver naturligtvis mest energi, eftersom det är där de stora materialmängdema åtgår och 
tillverkas. Andelen förnyelsebar energi består av ungefär lika stor andel som det fossila 
bränslet. Förnyelsebar energi som trä, spån och flis förbrukas ofta vid sågverk och andra 
träindustrier. I de flesta fallen är användningen av elektricitet lägre än övriga energislag. Vid 
underhållet av träräcket förbrukas dock mest färg vilket kräver elektricitet vid tillverkning av 
råmaterial. 

Fossilt bränsle: 113 500 MJ 
Förnyelsebart: 91 500 MJ 
Elektricitet: 51 900 MJ 

6000 

5000 

Energi 4000 
användning [MJ] 

3000 

2000 

1000 

I Fossilt bränsle 

• Förnyelsebart 
bränsle 

• Elektricitet 

Tillv. av Tillv. av Underhåll Underhåll 
mtri till bro mtri till träbro träräcke 

räcke 

Figur 7: Fördelning av energianvändningen mellan olika energislag samt bron med 
träräckets olika aktiviteter. 

.^na^iera oålta f < i i e r i åv sellie fn ock ^Luicra pu Jen me ål 

mifföfyeiciålanJe ock miiiriitrxti-anJe Mm är möj&^ cdl påverda. 

4.5.2 Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten sker främst av syreförbrukande ämnen angivna i BOD eller COD samt 
sulfat och lösta ämnen. Underhållet orsakar stora utsläpp till vatten på grund av färgtill
verkningen. Bland annat tillverkningen av pigment orsakar utsläpp till vatten. Vid sågverken 
sker ibland bevattning som kan orsaka betydande utsläpp av syreförbrukande ämnen till 
marken och närliggande vattendrag. Dessa utsläpp är ej inkluderade, vilket gör att det är en 
underskattning av utsläppen till vatten av syreförbrukande ämnen som påverkar övergöd
ningen. 
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Några av utsläppsparametrama ingår också i miljöpåverkansbedömningen, exempelvis utsläpp 
som orsakar försurning och övergödning av sjöar och kustområden. 

4.5.3 Utsläpp till mark 
Vid brytning av exempelvis järnmalm, kopparmalm och bauxit till aluminiumtillverkningen, 
blir det stora mängder gruv- och mineralavfall som oftast deponeras och lakas ur under ett 
långt tidsperspektiv. Stora mängder tungmetaller kan lakas ur och effekterna beror på de 
lokala förhållandena samt hur lakvattnet behandlas. Då användningen av stål är stor blir 
mängden gruvavfall stor. Värmeproduktion och elproduktion ger upphov till slagg och aska. 

Allt avfall är angivet som utsläpp till mark även om det finns möjlighet att det återvinns eller 
tas om hand ti l l upparbetning. Övrigt avfall är en sådan post som förmodligen inte enbart blir 
utsläpp ti l l mark. 

4.5.4 Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft redovisas främst i miljöpåverkansbedömningen kapitel 5 samt i inventerings
tabellerna i bilaga 1-4.1 kapitel 5 studeras bron med träräcket och bron med stålräcket mer 
ingående och det visas hur stor del av de olika material som påverkar olika miljöpåverkans
kategorier. Generellt är det transporter och andra förbränningsprocesser, exempelvis el- och 
värmeproduktion, som orsakar luftburna utsläpp. Utsläppen är främst koldioxid (fossila 
bränslen), kväveoxider (alla förbränningsprocesser) och kolväten. 

4.5.5 Förbrukning av resurser 
Trä är den enda förnyelsebara resursen som används och den används i stora mängder efter
som broarna består av mesta andelen trä. Då mycket ståldelar är med i byggaltemativen 
exempelvis stålräcket och plåttaket blir förbrukningen av icke förnyelsebara resurser större. 
Inte enbart järnmalm till ståltillverkningen utan också olje- och kolförbrukningen ökar. 

4.5.6 Slutöde 
Brons slutöde har som tidigare nämnts ej bedömts. Nedan redovisas dock de materialmängder 
som kan användas till energiutvinning (trä, limträ) och materialåtervinning (stål, aluminium). 
Nästan 100% av allt material som krävs för att bygga och underhålla de olika alternativen kan 
återvinnas eller användas för energiutvinning. Det finns andra möjliga alternativ än de som 
nedan redovisas. Trä kan flisas upp och användas i skivproduktion eller i andra produkter och 
stål- och andra metalldetaljer kan återanvändas. 

Bro med 
träräcke 

Bro med 
stålräcke 

Bro med 
trätak 

Bro med 
plåttak 

Material till 
energiutvinning 

[kg] (vid aktuell ftiktkvot) 

33400 32250 56300 50500 

Material till återvinning 
[kg] 

2700 8200 3200 4800 
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Siulöåel »tutLirai inle kär, men mal«ria(som iält kan aUi-använJai, 

dlen'innai oOer använJai liiiener^iulfinnln^ l>ör vä^ai ock fiera mäjii^ 

iimuierai. 

5. IVIiljöpåverkansbedömning 
5.1 Allmänt 
Miljöpåverkansbedömningen (LCIA, Life Cycle Impact Assessment) består av klassificering, 
karakterisering och viktning [5]. Miljöpåverkansbedömningen syftar till att ge en tydligare 
bild av den möjliga miljöpåverkan som kan uppkomma och dessutom ge en hänvisning om 
vilka utsläpp som är mest miljöbelastande. I en LCA tas dock ingen hänsyn till var utsläppen 
sker, alla utsläpp värderas lika. Viktning till ett enda index utförs inte i denna studie. 

5.2 Klassificering och karakterisering 
I klassificeringen kan alla inventeringsdata grupperas i miljöeffektkategorier. Effektkate-
goriema ska beskriva resursutnyttjande, påverkan på miljö (främst globalt), påverkan på 
människors och organismers hälsa. Kategorierna kan exempelvis vara de 13 miljöhoten listade 
av Naturvårdsverket [17]. Eller exempelvis de 15 miljömålen ansatta i Sverige. 

I karakteriseringen kan ämnena inom en grupp räknas samman till ett tal för varje effektkate
gori med hjälp av karakteriseringsindex/klassificeringsindex. Det finns index/faktorer fram
tagna för de flesta utsläpp. Många metoder används. En del fokuserar på betalningsvilja för att 
reducera utsläppen, medan andra utgår fi-ån ett naturvetenskapligt synsätt. Olika utsläpp ger 
olika stor påvekan på respektive effektkategori. Faktorerna för olika emissioner som påverkar 
en viss effektkategori är angivna i ekvivalenter av något ämne exempelvis koldioxidekviva-
lenter för växthuseffekten. GWP står för Global Warming Potential. 

potential för växthuseffekt, GWP [g C02-ekvivalenter] = 
Index [g C02-ekviva!enter/g emission] * emission [g] 

Exempel: för 10g metan blir GWP: 
GWP 240g koldioxidekvivalenter=24 g koldioxidekvivalenter/g metan* 10 g metan 
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Följande globala och regionala miljöhot och karakteriseringsindex har valts att studeras i 
denna studie: 

Effektkategori Karakteriseringsindex 

Växthuseffekten GWP, Global Warming Potential, g C O 2 ekvivalenter 
CO2, CH4, N2O Källa: IPCC 1995 (SNV 1998) [11] 
Försurning AP, Acidification Potential, g SOj-ekvivalenter 
NOx, SOx, NH3, NO, HCl, 
HF försumingsekvivalenter Källa: CML 1992 [18] 
(H+) 
övergödning EP, Eutrofieation Potential, g PO/" ekvivalenter 
NOx, NH3, NO, NO' , P04'-, 
P, N , COD Källa: CML 1992 [18] 
Fotokemisk POCO, Photochemical Ozone Creation Potential, g eten-
oxidantbildning, marknära ekvivalenter (C2H4) 
ozon, 
flyktiga kolväten utom metan 
(NMVOC), alkoholer. 
alkaner, aldehyder. 
halogenerade kolväten m m. Källa: CML 1992 [18] 

Kväveoxider krävs för att g NOx-ekvivalenter 
fotokemiskt ozon ska bildas, 
därför anges de i g NOx-ekv. 

Sverige har ansatt 15 miljömål [12] och det finns ett mål till varje effektkategori ovan. Index 
till de valda effektkategoriema redovisas i Bilaga 5. 

Valet av effektkategorier är begränsat t i l l de iyra ovan beskrivna. Dessa effektkategorier 
valdes för att de täcker upp regionala, globala och lokala miljöhot. Dessutom är emissionerna 
förhållandevis lätta att mäta eller uppskatta. Fler effektkategorier som bör utredas för att ge en 
fullständigare bild av miljöbelastningen beskrivs kvalitativt nedan 

Några viktiga effektkategorier som bör studeras: 

• Humantoxicitet och ekotoxicitet 
Många ämnen som sprids i naturen är toxiska och påverkar negativt hälsan och tillväxten 
hos människor, fauna och flora. Ämnena kan spridas genom diffus spridning vid utläckage 
från produkter och deponier eller direkt från industriella processer. Toxiciteten hos ett 
ämne beror bland annat på dess koncentration och dess egenskaper som exempelvis fettlös-
lighet. Vid gruvorna till järnmalm, zink och bauxit kan stora utläckage av tungmetaller ske 
från upplag med gruvavfall. Det impregnerade virket och impregneringsprocessen är en 
källa till utsläpp av bland annat arsenik, som är mycket toxiskt. Från varmförzinkat stål kan 
zink urlakas. Ämnena kan spridas ti l l luft, mark och vatten. Från deponier kan ämnen ur
lakas och nå grundvatten. Lösningsmedel kan bestå av toxiska ämnen som även om de inte 
är toxiska kan medföra hälsoproblem. Endast några källor till toxiska ämnen är här be
skrivna. 
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Även ämnen som inte är toxiska kan orsaka hälsoproblem för människor som exempelvis 
damm i träindustrer, damm i gruvor och lösningsmedel. 

• Biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden är en mycket diskuterat område. Vid tillverkning av material till 
en bro påverkas den biologiska mångfalden bl a direkt vid skogsbruket och gruvnäringen och 
indirekt genom utsläpp av exempelvis försurande ämnen. Skogsbruket har på senare tid tagit 
ett större ansvar för den biologiska mångfalden och enligt svenska skogsvårdslagens 1 § skall 
skogen skötas så att den uthålligt ger god avkastning, samtidigt som den biologiska mångfal
den bibehålls. Men trots det kan det förekomma påverkan på den biologiska mångfalden 
genom byggande av vägar, buller m m. 

• Markanvändning 
Markanvändning bör ingå i studien. Det är dock svårigheter att få ett gemensamt synsätt på 
markanvändningen då det ingår flera olika näringar som exempelvis skogsbruk och gruvor. 

5.2.1 Växthuseffekten 
Industrialiseringen och den ökade förbränningen av fossila bränslen har medfört ökade halter 
av växthusgaser i atmosfären. Växthusgasema, bl a vattenånga och koldioxid, absorberar 
värmestrålning i atmosfären. De förekommer naturligt, vilket är en förutsättning för liv på 
jorden. Men de senaste 100 åren har haltema av fi-ämst koldioxid ökat väsentligt vilket kan 
komma att medföra globala klimatförändringar. Metan och dikväveoxid (NjO) är också växt
husgaser. Metanutsläpp härrör bl a från djurfarmar och kolgruvor och dikväveoxid från för
bränning av bränslen. Freoner är också starka växthusgaser, men några sådana emissioner har 
inte framkommit vid denna inventering [10]. Kolmonoxid och kväveoxider är indirekta växt
husgaser, eftersom de omvandlas till direkta sådana. Påverkan av de indirekta växthusgasema 
tas inte med. Det finns internationellt accepterade faktorer (GWP, Global warming Potential), 
angivna i koldioxidekvivalenter, för växthuseffekten med olika tidsperspektiv [11]. Inter
national Panel on Climate Change (IPCC) är referens till de karakteriseringsindex som an
vänds. Nedan redovisas resultatet med GWP 100, Global Warming Potential i ett 100 års 
perspektiv. 

Figur 8: GWP 100 i g koldioxidekvivalenter för de fyra studerade alternativen. 
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Det är huvudsakligen koldioxid som bidrar till växthuseffekten i denna studie. Bron med 
stålräcket har enligt figur 8 störst påverkan på växthuseffekten. Som figur 9 nedan visar så är 
det främst tillverkningen av stål som bidrar t i l l utsläpp av växthusgaser. Processerna är 
energikrävande och kan kräva förbränning av fossila gaser. Bron med träräcke belastas mest 
av tillverkningen av limträ och sågade varor. Men de materialmängderna är betydligt större än 
mängden aluminium som trots det svarar för en femtedel av påverkan på växthuseffekten. 
Koldioxid från förbränning av förnyelsebara bränslen, trä, räknas inte som belastande för 
växthuseffekten förutsatt att skogens återväxt främjas. 

ro med trä räcke Bro med stålräcke 
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Färg 
7% Aluminium 
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(limträ+virke) 
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Transporter 
10% 

Figur 9: GWP 100, g koldioxidekvivalenter, för bron med träräcket (till vänster) och 
stålräcket (till höger) uppdelat på tillverkning av olika material samt transporter. Allt 
material till byggande och underhåll är inkluderat. 

nu 
Ŝc tdåiel mcäeriatäam kar ålörsl ftåucrltan på extmpvivu vtixlkuMi^jLklen 

(f\'falei-u li((miijiimåf) ock ie om malcriatil kan l>ifla,i mol ntufol annal. 

5.2.2 Försurning 
Nederbörden är idag avsevärt surare än före industrialiseringen. Svavel- och kväveoxider 
släpps ut främst vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och bensin. De omvandlas 
till svavel- respektive salpetersyra och faller ned över mark, sjöar och hav. Sverige har över
vägande sur berggrund (gnejser och graniter) som inte kan buffra det sura nedfallet. En sänk
ning av pH i sjöar, grundvatten och mark förekommer i Sverige och effekter av försurningen 
kan vara förändrad artsammansättning, utslagning av arter, urlakning av metaller och närings
brist för växter. [10, 15] Försumingspotentialen anges i g S02-ekvivalenter. Karakteriserings
index anges i Bilaga 5. 
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Figur JO: Försurningspotential i g svaveldioxidekvivalenter för de studerade systemen. 

Bron med trätak orsakar mest ustläpp av försurande ämnen. Figur 11 visar att trävarorna är 
orsaken till det största bidraget. Bron med trätak och träräcke har störst andel trä, därför är det 
naturligt att det alternativet är sämst i detta fall. I skogsbruket är det mycket transporter som 
ger utsläpp av svavel och kvävedioxider. Totalt sett är det kväveoxiderna som står för den 
största påverkan på växthuseffekten. Svavelutsläppen beror t i l l stor del på svavelinnehållet i 
bränslet, både till transporter och elproduktion. Metallutvinningen och bearbetningen kräver 
energi som belastar försurningen. 
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Figur 11: Försurningspotential i S02-ekvivalenter för byggande och underhåll av träbro 
(vänster) respektive stålbro (höger) uppdelat på materialtillverkning och transporter. 

5.2.3 Övergödning 
Övergödningen, eutrofieringen, orsakas av utsläpp av kväve och fosforföreningar, närings
ämnen för organismer samt syreförbrukande ämnen. Utsläppen till luft är främst kväveoxider 
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från förbränning. Orenat avloppsvatten och jordbruket är stora utsläppskällor av kväve och 
fosfor t i l l vatten. Problemen med övergödning uppstår främst i sjöar, åar, hav och kustom
råden (men också i marken) [10]. Övergödningen bidrar till algblomningar och syrefria 
bottnar. De klassificerade data anger eutrofieringspotentialen i fosfat (P04^ )-ekvivalenter. 
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Figur 12: Eutrofieringspotential angiven i gfosfatekvivalenter (P04^~). 
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Figur 13: Eutrofieringspotential fördelad på tillverkning av material, energianvändning och 
iiivinning av bränslen .samt transporter för bron med träräcket (vänster) och bron med 
stålräcket (höger). 

Liksom för försurningen är det främst trätillverkningen (limträ, sågad vara) som bidrar t i l l 
övergödningen. Även transporterna består av en betydande del. Det är återigen kväveoxidema 
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vid förbränningar som ger en stor påverkan. Färgtillverkningen orsakar utsläpp av syreförbru-
kande ämnen (COD, BOD) samt näringsämnena kväve och fosfor. Men kväveoxidutsläppen 
dominerar. 

5.2.4 Marknära ozon 
Vid fotokemisk bildning av oxidanter kan marknära ozon bildas. Oxidantbildningen orsakas 
av fotokemiska reaktioner, d v s inverkan av solljus, mellan flyktiga kolväten (VOC), kolmo
noxid och kväveoxider. Som flyktiga kolväten räknas alla kolväten utom metan. Effekter av 
marknära ozon är negativa hälsoeffekter på människors luftrör och skador på träd och grödor. 
Fotokemiska oxidanter kan också orsaka smog i storstäder [10]. Klassificeringsfaktorerna och 
de klassificerade data anges i gram eten (C2H2) ekvivalenter. Kväveoxider som krävs för att 
marknära ozon ska bildas är i dagsläget inte viktade mot utsläppen av flyktiga kolväten i de 
använda karakteriseringsindexen. För att ge en rättvis uppfattning om bildning av marknära 
ozon ges staplar med utsläpp av kväveoxider till luften bredvid staplarna med 
etenekvivalenter. 
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Figur 14: Potential för marknära ozon (fotokemiskt smog) angivet i fosfatekvivalenter. 
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Figur 15: Fördelning av potential för marknära ozon på tillverkning av material, 
energianvändning och energiur\nnning samt transporter. Resultatet för bro med träräcke 
visas till höger och bro med stålräcke till vänster. 

Figur 14 visar att det är underhållet som står tor den största andelen av belastningen av mark
nära ozon. Figur 15 har förklaringen, vid målning släpps stora mängder lösningsmedel ut som 
är en starkt bidragande orsak till bildningen av marknära ozon. Även fillverkningen av färg 
kan orsaka utsläpp av flyktiga organiska ämnen, men det är främst målningen som har bety
delse. Flyktiga ämnen släpps också ut vid förbränning i transporter samt förbränning av trä. 
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Trots att färgen är en liten andel av hela bron (mindre än 2 vikts-%) ger den en betydande 
påverkan på bildningen av marknära ozon. Kväveoxider som också krävs för att marknära 
ozon ska bildas orsakar mest utsläpp vid tillverkning av material för att bygga bron. Utsläppen 
sker främst från förbränning av diesel och bensin vid skogsbruket samt vid transporter till 
sågverket samt vid annan förbränning av fossila bränslen för värmebehov eller transporter. 

^rob alt fä>-^n är en ålen anJef av lu-Éa kran kar Jen kel^JanJe 

fnlvcrkan. Uiiff en färtf med fån^ hm^in^d ock imå uhfäpp av 

^inin^imedeiefier vufj ett ketl annal aåernalw. 

6 Tolkning av resultat 
Tolkning av resultatet ska genomföras enligt den internationella standarden ISO 14043 [6]. 

6.1 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalyser har utförts för bron med träräcket och bron med stålräcket. Generella 
slutsatser kan dras från dessa analyser. 

6.1.1 Allmänt 
Känslighetsanalysen utvärderar hur känsligt livscykelanalysens resultatet är för variationer i 
enskilda parametrar [4]. Effekterna av allokeringsfaktorer, systemgränser, metodikfrågor, 
osäkra data eller dataluckor kan utvärderas. LCA är en iterativ metod och ständiga förbätt
ringar/förändringar med avseende på data kan göras. Med en känslighetsanalys kan de data 
som är viktigast för resultatet bedömas om delsystem (exempelvis tillverkning av vissa insats
material) kan uteslutas eller om nya delsystem måste införas och då fas kunskap om var 
tyngdpunkter bör läggas i liknande studier. Dessutom ökas trovärdigheten för resultatet om en 
känslighetsanalys har utförts. 

6.1.2 Metodik 
En vanlig metod enligt [7, 2] är att prioritera indata-parametrar som troligtvis är av betydelse 
för resultatet och därefter variera dem med en faktor, exempelvis ± 10 % och undersöka hur 
resultatet varierar. Parametern ska varieras inom rimliga intervall och endast en dataparameter 
per analys varieras. Indata som bör kontrolleras kan vara: 
• osäkra data, energiförbrukning, transportavstånd 
• val av funktionell enhet 
• allokeringsfaktorer 
• återvinningsgrader 
• kvalitetsfaktorer (vid återvinning, återanvändning) 
• elproduktionsdata, exempelvis olika mixer (geografisk systemgräns) 
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• data för olika tekniknivåer (systemgränser m.a.p. tid) 
• stora materialmängder 
• dataluckor (anta värden för dataluckan och se om det verkligen har någon betydelse för 

resultatet) 
• klassificeringsindex 

Arbetet med känslighetsanalyser kan vara tidskrävande, antalet parametrar som undersöks 
måste vara rimligt. Analysen utförs efter att LCA-resultatet har utvärderats. 

Enligt EDIP-metoden [2] är känslighetsanalysen sammankopplad med en osäkerhetsanalys 
som syftar till att bedöma osäkerheten i mål och omfattning, inventering, miljöpåverkans
bedömning samt resultatet. De mest osäkra parametrarna, nyckelparametrama, kan tas fi-am 
med statistiska metoder som Monte Carlosimuleringar [2] och det krävs att varje indata har en 
given varians. 

6.1.3 Utförande och resultat 
Känslighetsanalyser krävs för att bedöma resultatet för tillverkning av material till bro, stål-
och träräcke samt underhåll. Först bedömdes nyckelparametrama generellt: 
- material mängder som har bedömts som osäkra - framkom vid inventeringen 
- transportavstånd - osäkert var produktionen av stål, zink, aluminium är belägen 
- el- och värmeproduktion - i vilket land produceras stål och zink, som kräver mycket energi 
- några grova antaganden om underhållet i användningsfasen finns 

För att utvärdera vilka parametrar som skulle ingå i känslighetsanalysen studerades olika 
aktiviteters bidrag till exempelvis COj. Nedan visas exempelvis att tillverkningen av 
impregnerat trä och limträ är det som bidrar mest till utsläpp av koldioxid vid tillverkning av 
material till bron. 
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Figur 16 Olika aktiviteters bidrag till utsläpp av koldioxid vid tillverkning av materiaiför att 
bygga bron. 
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Vid en känslighetsanalys fås en ny miljöprofil om resultatet påverkas. Effektkategoriema som 
presenterades i miljöpåverkansbedömningen samt energianvändningen visas för de simulerade 
fallen. 

Känslighetsanalys av parametrar i tillverkning och underhåll av bron 
Följande parametrar studeras: 
- Ökning av mängden limträ i bron med +10% (vikts-%) 

Limträ utgör en stor del av materialet till byggande av bron och har påverkan på främst 
försurning och övergödningen. 

- Europeisk elmix vid ståltillverkning, eftersom produktionslandet för stål är osäkert. 
- Ökning av mängden furuvirke; +5% 

Mängden impregnerat furuvirke är en relativt stor materialmängd, som kan ha betydelse för 
resultatet. 

- Minskning av transportavståndet för stål med 50% 
Detta motsvarar en simulering om annan leverantör/tillverkare väljs och hur det påverkar 
resultatet. 

- Ommålning av bron vart 8:e år istället för vart 10:e år under beräkningsperioden 40 år 
Omformulerat studeras i samma fall målning vart 10 år men med en beräkningsperiod på 
50 år. 
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Figur 17: Känslighetsanalyser av parametrar i tillverkande och underhåll av bron för bron 
med träräcke och bron med stålräcke. 
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Figurerna ovan visar att då en parameter varieras förändras resultatet. Förändringen är angiven 
i procent relativt LCA-resultatet d v s normalfallet utan simuleringar. Som figurerna ovan 
visar är elproduktionen för stål, som kräver mycket energi vid tillverkningen, en känslig 
parameter för resultatet. Växthuseffekten och försumingskategoriema är de som påverkas 
mest, eftersom europeisk elproduktion baseras mer på kol och oljeförbränning. Vid elproduk
tionen sker då utsläpp av försurande ämnen som svaveloxider från svavelinnehållet i bränslet 
eller kväveoxider från förbränningen, dessutom sker naturligtvis stora koldioxidutsläpp från 
fossila bränslen. Effektkategorin marknära ozon påverkas mycket starkt då underhållsinter-
vallet för ommålning av bron förändrades t i l l 8 år istället för 10 år, fokuseringen är dock 
enbart på flyktiga kolväten. Resultatet visar att det är viktigt att ha rätt underhållsintervall för 
att minska miljöbelastningen samt att se till vilken färg som används. 
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Figur 18 visar att totala energianvändningen ökar främst då mängden limträ ökar samt då 
europeisk el används t i l l ståltillverkningen. Dessa parametrar gör resultatet osäkert, men 
maximalt 4 % fel. 

Känslighetsanalys för bro med träräcket 
Flera parametrar har undersökts; ökning av transportavstånd för sågad vara med 200 km, ett 
underhåll av ståldelar 10%. Men tillverkningen av träräcket är en väldigt liten del då hela bron 
inklusive underhåll studeras, så resultatet är okänsligt för de studerade parametrama. Om en 
liknande simulering, som för bron, utförs med ommålningsintervall vart 8:e år istället för vart 
10:e år fas ett lika stort utfall som för träbron i effektkategorin för marknära ozon. Slutsatsen 
är att eftersom materialmängdema av trä, stål, aluminium m m är små för träräcket i förhållan
de till hela bron är dessa parametrar inte känsliga för slutresultatet. 

Känslighetsanalys av stålräcket 
Tre olika parametrar har varierats: 
- Zinkmängden har ökats med 10%. 

Zinken används t i l l varmförzinkat stål. Data för varmförzinkat stål saknas och därför kopp
las aktiviteten för zinkproduktion på. Mängden zink på stålet beräknas genom ytan multi
plicerad med standardtjocklek (rekommendationer finns för olika plåttjocklekar). Ytan är 
osäker eftersom ytoma på stålet är svåra att beräkna och dessutom är det ibland osäkert hur 
tjockt zinklagret är. En förändring med 10% av zinkmängden är ett rimligt antagande. 

- Stålmängden har ökats med 5 %. 
Stålmängden är något säkrare, eftersom den har beräknats utifrån ritaingar för bron, därför 
varieras den endast med 5%. Men mängden stål är ett nyckeltal som starkt påverkar 
resultatet. 

- Minskat transportavstånd med 10% för stål 

Transportavståndet för stål är osäkert, eftersom underleverantörer köper stål på 
världsmarknaden. 
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Figur 19: Känslighetsanalys av parametrar betydelsefulla för tillverkningen av stålräcket 
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Ingen tydlig effekt på resultatet ses utifrån dessa känslighetsanalyser då effektkategoriema 
växthuseffekten, försurningen, övergödningen och bildningen av marknära ozon studeras. Det 
är minskningen av transportsträckan för stål som har störst påverkan på resultatet av effekt
kategorien övergödningen. 
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O 
Zink+10% Transport 
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Figur 20: Energianvändning för bron med stålräcket med flera känslighetsanalyser 

Som figuren ovan visar är förändringen i hela resultatet väldigt liten då några parametrar som 
rör tillverkningen av stålräcket varieras. Det total resultatet är i det närmaste okänsligt för 
dessa parametrar. 

6.1.4 Brister och förbättringar 
En brist är att dataluckoma inte är tillräckligt utredda. Limträt och furuvirket är impregnerat 
och fullständiga data från CCA-impregneringen saknas, det är endast produktionen av koppar 
som är medtaget. Dessutom är inte heller läckage av koppar, krom och arsenik från det im
pregnerade virket medtaget. Läckaget är svårt att uppskatta, men det kan antas att det sker ett 
visst läckage från golvplankorna som förutom impregneringen är obehandlade och dessutom 
utsätts de för snö, regn och slitage från snöröjningsmaskiner. Ingen känslighetsanalys är 
utförd för dessa dataluckor. 

En annan brist är att ingen känslighetsanalys utförts för bedömningen om var den mest bety
dande miljöpåverkan till bildning av marknära ozon uppkommer då kvävedioxidutsläppen ej 
sammanvägts med flyktiga kolväten. 

Stålet har antagits vara 50% återvunnet stål och 50% jungfruligt. Det kan vara en nyckelpara
meter som borde ha utretts med en känslighetsanalys. 

En datalucka är att energiåtgången för montering av bron och träräcket ej är medtaget. 

Känsligheten i karakteriseringsindex har inte undersökts. 
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Naturligtvis kunde många fler dataparametrar ha undersökts, men arbetet måste avgränsas och 
bedömningen är att de viktiga nyckelparametrama är undersökta i dessa känslighetsanalyser. 

6.1.5 Sammanfattning av resultatet 
Det viktigaste enligt känslighetsanalysema ovan är att rätt elproduktion används. I ovan
stående analyser har genomsnittlig europeisk el använts för stål. Enligt leverantören produce
ras stålet i Norden och svensk elproduktion borde var en bättre uppskattning än europeisk el, 
som motsvarar ett "worst case". Målningen svarar för den dominerande belastningen av 
marknära ozon då fokuseringen är främst på utsläpp av flyktiga kolväten och då underhåll-
ningsintervallet minskas blir effekterna tydliga. Träräcket och stålräcket svarar för en relativt 
liten del av brons totala miljöbelastning därför är resultatet inte lika känsligt om en parameter 
i dessa aktiviteter ändras. 

6.2 Känslighetsanalys för jämförelsen mellan stål- och träräcke 
Miljöpåverkansbedömningen samt inventeringsprofilerna visar att i de flesta fall förutom för 
bildningen av marknära ozon är bron med träräcke ett miljömässigt bättre alternativ än bron 
med stålräcke. För att undersöka om resultatet i jämförelsen mellan bro med stålräcke och bro 
med träräcke är signifikant simuleras ett "värsta" fall för bron med träräcket och ett "bästa" 
fall för bro med stålräcket (bästa/sämsta med avseende på miljöbelastning). Om bron med 
träräcket i det simulerade sämsta fallet är ger mindre miljöbelastning än det bästa fallet för 
bron med stålräcket antas resultatet vara signifikant. Följande ändringar har utförts: 
Bro med träräcke, sämsta fallet: 
• Antar att träräcket målas om vart 6:e år i stället för vart 10:e år (extremt fall) 
• Antar att transportavstånden för sågad trävara och limträ (antar att det är en annan 

tillverkare) ökar med 200 km. 
• Antar att materialmängderna av limträ och sågad vara är 10% högre, färgmängderna ökar 

proportionellt 

• Stål och zinkmängderna ökas med 10% (extremt) 

Bro med stålräcket, bästa fallet: 
• Antar att zinkmängden är 50% lägre d v s endast hälften av stålet är förzinkat 
• Antar att stålmängdema är 10% lägre 
• Antar att transportavståndet för stål och zink är hälften av de tidigare ansatta 

Resultatet för de två fallen blir enligt figur 21 nedan. De värden som visas för fyra miljöpåver
kanskategorier är normaliserade data. För växthuseffekten och marknära ozon är det en signi
fikant skillnad mellan det bästa fallet för bron med stålräcket och sämsta fallet för bron med 
träräcket. Effektkategorierna övergödningen och försurningen däremot ger mer lika resultat. 
Slutsatsen är dock att bron med träräcket är signifikant bättre med avseende på miljöpåverkan 
för växthuseffekten och sämre för effektkategorin marknära ozon. 



37 
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Figur 21: Jämförelse av "bästa fallet" av bron med stålräcke och "sämsta fallet" för bron 
med träräcke. Värdena anges som en kvot med det högsta värdet inom varje effektkategori i 

nämnaren. 
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Figur 22: Data för energianvändning för "sämsta fallet "för bron med träräcke och "bästa 
fallet" för bron med träräcke. Värdena anges som en kvot med det högsta värdet i nämnaren. 

Figur 22 visar att energianvändningen för bron med träräcket är signifikant bättre då det gäller 
fossil energi. Användningen av elektricitet och förnyelsebara bränslen är mer lika för de två 
fallen och en knappt signifikant skillnad ses. 
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7 Slutsatser och diskussion 
Resultatet visar att i de flesta fall i miljöpåverkansbedömningen (förutom potential för mark
nära ozon) är det tillverkning av material till bron som har störst påverkan på miljön och 
kräver mest resurser. Materialmängdema till bron också är störst. 

Bron med stålträcket kräver mest icke förnyelsebara resurser och mest fossil energi. Däremot 
krävs inget underhåll av räcket, främst målning som kan orsaka bildning av marknära ozon. 
Totala energianvändningen är också högre för bro med stålräcke jämfört med träräcke. Broar
na med tak har högst total energianvändning, vid jämförelse med alla fallen, men den största 
delen är förnyelsebar energi. Känslighetsanalysen i kapitel 6.2 visar att det i flera fall finns en 
signifikant skillnad mellan bro med stålräcke och bro med träräcke. Träräcket är i tre av fyra 
effektkategorier något bättre än bron med stålräcke. Fler effektkategorier bör studeras för att 
få ett heltäckande resultat. 

Alla fördelar med tak i jämförelse med utan tak kan dock inte värderas i denna studie, efter
som inte underhåll i form av snöröjning och sändning tas med. Ett tak skyddar vägbanan mot 
snö och is och underhållet borde bli mindre, men dessa fördelar inräknas inte. För att välja 
mellan att bygga en bro med eller utan tak bör dessa underhållsaspekter tas med i LCA-beräk-
ningama. Bro med trätak skiljer sig inte mycket från fallet med plåttak. Då fossila resurser 
krävs är ofta påverkan på växthuseffekten större och det är det även i fallet med plåttak. 
Däremot ger trätaket större påverkan på de andra studerade effektkategoriema. 

En bro kräver stora materialmängder och långa transportavstånd. Resultatet av valet av leve
rantörer kan simuleras med hjälp av LCA genom att olika transportavstånd ansätts (som i 
känslighetsanalysen i kapitel 6). Likaså kan produktion i olika länder med olika typer av el
produktion användas i simuleringar. Som känslighetsanalyserna visar har produktionen av el 
till energikrävande materialtillverkning stor betydelse för resultatet. 

I bilaga 6 där olika slutöden för rent trä diskuteras kan slutsatsen dras att avfallshanteringen 
bör beaktas i flera scenarier. Materialåtervinning och energiutvinning bör främjas, vilket kan 
göras genom materialval. 

Syftet var att visa hur livscykelanalyser kan användas vid miljöanpassad produktutveckling 
som ett stöd i projektering av bron. Studien visar att bland annat följande parametrar är viktiga 
att studera vid miljöanpassad produktutveckling/projektering av en bro: 

• vilken typ av elproduktion används vid tillverkningen av material med energikrävande 
processer (stål, aluminium, zink). Många länder i Europa har elproduktion med fossila 
bränslen som ger upphov till betydande emissioner till luft. 

• transportavstånd av stora materialmängder - vilken leverantör/tillverkare 
• materialval till exempelvis räcke; förnyelsebara eller icke förnyelsebara, trä eller stål 
• olika konstruktionslösningar 

• även små materialmängder, exempelvis färg, kan ha stor betydelse för slutresultatet och bör 
studeras 

• underhållets betydelse: 
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O vilken typ av färg används till målning - sker stora lösningsmedelsutsläpp, 
kan andra fargsystem användas, har färgen tillräckligt lång livslängd 

O bedöm underhåll i form av snöröjning och sändning för att få en bättre 
uppfattning om bro med eller utan tak ska väljas 

rivningsfasen betydelsefull. Använd material som kan återanvändas eller användas t i l l 
energianvändning, simulera olika scenarier med energiutvinning och materialåtervinning 
studera fler effektkategorier som exempelvis ekotoxicitet och humantoxicitet 
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BILAGA 1 
Inventeringsprofil för bro med träräcke 

Tillverkning Tillverkning Underhåll Underhåll TOTALT 
och trp av och trp av bro träräcke 
material till material till 

bro träräcke 
Emissioner till luft [g] 
C02 6 863 540 239 870 585 800 93 110 7 782 320 
CO 129 750 4 030 5 730 220 139 730 
CH4 6 370 290 50 3 6 713 
N20 80 10 20 2 112 
VOC 110 180 15310 216 560 43 120 385 170 
NOx 53 690 2 020 3 910 410 60 030 
SOx 23 450 510 1 400 240 25 600 
Stoft 21 360 780 3 500 620 26 260 
Metaller 70 10 0 80 
H+ 10 3 1 14 
Emissioner till vatten [g] 
BOD 310 50 680 140 1 180 
COD 1 570 230 3 240 660 5 700 
N-tot 370 30 60 20 480 
P-tot 50 10 110 30 200 
Metaller 1 25 26 
Sulfat 6 690 1 040 15 250 3 070 26 050 
Klorid 1 040 20 1 060 
Löst organiskt material 600 30 1 631 
Suspenderat material 280 4 15 3 302 
Fenol 0,004 0,001 0 
Olja och fetter 5 1 6 
Emissioner till marken [g] 
Slagg och aska 41 390 1 380 3 520 120 46 410 
Farligt avfall 2 680 120 80 3 2 883 
Gruv- och mineralavfall 1 593 090 61 390 1 500 60 1 656 040 
Övrigt avfall 1 159 720 43 980 72 670 10 540 1 286 910 
Spillolja 110 4 11 1 126 
Spillbark 40 810 1 350 4 080 140 46 380 
Förnyelsebara resurser [kg] 
Rundvirke (TS) 31 320 1 150 1 291 43 33 804 
icke förnyelsebara resurser 
[kg] 
Stenkol 1 270 34 30 6 1 340 
Brunkol 30 0 30 
Olja 1 880 54 300 52 2 286 
Naturgas 490 15 10 2 517 
Bauxit 1 130 1 1 131 
Återvunnet stål 1 300 0 1 300 
Järnmalm 2 440 120 2 560 
Kopparmalm 15 070 1 2 15 073 
Kalksten 300 12 312 
Energianvändning förnyelsebara bränslen [MJ] 
Biobränsle 91 500 3 460 5 580 520 101 060 
Energianvändning icke förnyelsebara bränslen [MJ] 
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Olja 27 720 446 1 399 380 29 945 
Bensin 2 240 74 224 10 2 548 
Diesel 29 220 1 131 2 033 180 32 564 
Naturgas 11 770 201 448 90 12 509 
Gasol 7 860 349 0 0 8 209 
Kol 34 710 898 799 150 36 557 
Energianvändning elektricitet [1 
Elektricitet 51 860 1 140 2 950 530 56 480 

BILAGA 2 
Inventeringsprofil för bro med stålräcke 

Tillverkning Tillverkning Underhåll TOTALT 
och trp av och trp av bro 
material till mtri till 

bro stålräcke 
Emissioner till luft [g] 1 
C02 6 863 540 4 716 750 585 800 12 166 090 
CO 129 750 1 210 5 730 136 690 
CH4 6 370 12 230 50 18 650 
N20 80 10 20 110 
VOC 110 180 1 010 216 560 327 750 
NOx 53 690 12 560 3 910 70 160 
SOx 23 450 7 190 1 400 32 040 
Stoft 21 360 5 040 3 500 29 900 
Metaller 66 163 0 229 
H+ 3 7 3 13 
Emissioner till vatten [g] 
BOD 310 10 680 1 000 
COD 1 570 72 3 240 4 882 
N-tot 363 391 60 815 
P-tot 42 1 110 153 
Metaller 24 57 0 80 
Sulfat 6 690 720 15 250 22 660 
Klorid 1 040 510 0 1 550 
Löst organiskt material 600 1 460 10 2 070 
Suspenderat material 280 130 20 430 
Fenol 0,004 0,010 0,010 0,02 
Olja och fetter 5 3 1 9 
Emissioner till marken [g] 
Slagg och aska 41 390 0 3 520 44 910 
Farligt avfall 2 680 4 760 80 7 520 
Gruv- och mineralavfall 1 593 090 3 032 700 1 500 4 627 290 
Övrigt avfall 1 159 720 847 490 72 670 2 079 880 
Spillolja 110 0 20 130 
Spillbark 40 810 0 4 080 44 890 
Förnyelsebara resurser [kg] 
Rundvirke (TS) 31 320 1 291 32 611 
Icke förnyelsebara resurser [kg] 
Stenkol 1 270 1 460 30 2 760 
Brunkol 30 30 
Olja 1 880 820 300 3 000 
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Naturgas 482 8 9 499 
Bauxit 1 130 0 0 1 130 
Återvunnet stål 1 300 3210 4 510 
Järnmalm 2 440 6 020 0 8 460 
Kopparmalm 15 070 5 250 1 20 321 
Kalksten 293 596 889 
Energianvändning förnyelsebara bränslen [MJ] 
Biobränsle 91 500 40 5 580 97 120 
Energianvändning icke förnyelsebara bränslen MJ] 
Olja 27 720 9 480 1 400 38 600 
Bensin 2 240 0 230 2 470 
Diesel 29 220 7 870 2 040 39 130 
Naturgas 11 770 420 450 12 640 
Gasol 7 860 17 650 0 25 510 
Kol 34 710 39 530 800 75 040 
Energianvändning elektricitet 
[MJ] [ B 
Elektricitet 51 860 15 980 2 950 70 790 

BILAGA 3 
Inventeringsprofil for granbro med träräcke och trätak 

Tillverkning Tillverkning Underhåll Underhåll TOTALT 
och trp av och trp av g ran bro räcke+ 
material till mtri till trätak 

g ran bro träräcke + 
trätak 

Emissioner till luft [g] 
CO2 7 048 510 2 343 790 353 030 357 790 10 103 120 
CO 153 950 72 400 6 330 4 680 237 360 
CH4 5 920 1 650 41 40 7 651 
N2O 74 20 8 9 111 
VOC 104 290 53 060 93 060 116910 367 320 
NOx 63 120 30 630 3 240 2 750 99 740 
SOx 24 020 4 690 780 830 30 320 
Stoft 23 390 8 680 1 860 2 040 35 970 
Metaller 70 20 90 
H* 3 1 2 2 8 
Emissioner till vatten [g] 
BOD 280 140 290 370 1 080 
COD 1 490 720 1 380 1 760 5 340 
N-tot 370 80 26 35 511 
P-tot 37 19 45 56 157 
Metaller 23 7 0 0 30 
Sulfat 5 890 2 812 6 494 8 200 23 396 
Klorid 1 035 59 1 094 
Löst organiskt material 592 164 0,4 0,5 757 
Suspenderat material 280 22 7 9 318 
Fenol 1 1 1 3 
Olja och fetter 6 2 0,3 0,300 9 
Emissioner till marken g] 
Slagg och aska 44 610 29 430 3 970 2 910 80 920 
Farligt avfall 2 880 1 190 105 90 4 265 
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Gruv- och 1 561 690 341 350 1 670 1 230 1 905 940 
mineralavfall 
Övrigt avfall 858 640 269 100 49 390 1 279 080 2 456 210 
Spillolja 110 80 20 10 220 
Spillbark 41 940 41 940 30 640 4 600 119 120 
Förnyelsebara resurser [kg] 
Rundvirke (TS) 39 270 19 940 1 460 1 070 61 740 
Icke förnyelsebara resurser [kg] 
Stenkol 1 150 15 20 1 185 
Brunkol 21 21 
Olja 1 655 595 155 170 2 575 
Naturgas 404 140 4 5 553 
Bauxit 1 123 1 123 
Återvunnet stål 1 300 356 1 656 
Järnmalm 2 440 670 1 3 111 
Kopparmalm 10 5 1 1 17 
Kalksten 293 67 360 
Energianvändning förnyelsebara bränslen [MJ] 
Biobränsle 114 940 57 770 4 890 4 030 181 630 
Energianvändning icke förnyelsebant bränslen [M.J] 
Olja 27 650 3 750 1 060 1 190 33 650 
Bensin 2 300 1 680 250 180 4 410 
Diesel 34 380 17 220 1 830 1 490 54 920 
Naturgas 13 290 2 270 190 240 15 990 
Gasol 7 140 1 960 0 0 9 100 
Kol 31 450 4610 1 150 450 37 660 
Energianvändning elektricitet [MJ] 
Elektricitet 56 780 18 990 1 660 1 750 79 180 

B I L A G A 4 
Inventeringsprofil för granbro med träräcke och plåttak 

Bygg av gran Bygg av Underhåll Underhåll TOTALT 
bro räcke + 

plåttak 
granbro tak+räcke 

Emissioner till luft [g] 
C02 7 048 510 3 276 030 353 030 284 120 10 961 690 
CO 153 950 47 890 6 330 1 910 210 080 
CH4 5 920 5 320 41 20 11 301 
N20 74 20 8 102 
VOC 104 290 49 090 93 060 116 400 362 840 
NOx 63 120 25 260 3 240 1 630 93 250 
SOx 24 020 6 360 780 695 31 855 
Partiklar 23 390 7 390 1 860 301 32 941 
Metaller 70 62 132 
H+ 3 2 2 2 9 
Emissioner till vatten [g] 
BOD 280 138 290 365 1 073 
COD 1 490 734 1 380 3 604 
N-tot 370 74 26 33 503 
P-tot 37 19 45 56 157 
Metaller 23 23 46 
Sulfat 5 890 3 015 6 494 15 399 
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Klorid 1 035 2 1 037 
Löst organiskt material 592 575 0,4 5 1 172 
Suspenderat material 280 57 7 8 352 
Fenol 0,000 0,01 1 0,01 1 
Olja och fetter 6 3 0,3 9 
Emissioner till marken [g] 
Slagg och aska 44 610 13 520 3 970 1 150 63 250 
Farligt avfall 2 880 2 180 105 40 5 205 
Gruv- och mineralavfall 1 561 690 1 201 000 1 670 500 2 764 860 
Övrigt avfall 858 640 414 920 49 390 33 950 1 356 900 
Spillolja 110 40 20 10 180 
Spiilbark 41 940 12 170 30 640 1 330 86 080 
Förnyelsebara resurser [kg] 
Rundvirke (TS) 39 270 14 100 1 460 430 55 260 
Icke förnyelsebara resurser [k< 
Stenkol 1 150 590 15 16 1 771 
Brunkol 21 21 
Olja 1 655 560 155 150 2 520 
Naturgas 404 250 4 5 663 
Bauxit 1 123 1 123 
Återvunnet stål 1 300 1 270 2 570 
Järnmalm 2 440 2 380 16 4 836 
Kopparmalm 10 4 1 590 605 
Kalksten 293 240 533 
Energianvändning förnyelsebara bränslen [MJ] 
Biobränsle 114 940 41 550 4 890 2 250 163 630 
Energianvändning icke förnyelsebara bränslen [MJ] 
Olja 27 650 5 530 1 060 1 060 35 300 
Bensin 2 300 670 250 70 3 290 
Diesel 34 380 14 600 1 830 800 51 610 
Naturgas 13 290 2 530 190 240 16 250 
Gasol 7 140 6 960 0 0 14 100 
Kol 31 450 15 830 1 150 410 48 840 
Energianvändning elektricitet MJ] 
Elektricitet 56 780 21 380 1 660 1 460 81 280 
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Bilaga 5: Karakteriseringsindex 

Följande krakteriseringsindex har använts t i l l miljöpåverkansbedömningen. 

Växthuseffekten 
GWP 100 
Källa: IPCC 1995 (SNV 1998). 

GWP 100 (direkt)* g 
Global Warming koldioxidekvivalenter 

Potential 
CO2 1 
CH4 21 
N2O 310 
HFC 134a 1300 
CF4 6500 
SF6 23900 

* Endast utsläpp till luft som har direkt påverkan på växthuseffekten. CO och NOx har 
indirekt påverkan. 

Försurning. 
AP (CML) 
Källa: CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA 
AP, Acidification g SO2 ekvivalenter 
Potential 
SO2, SOx 1 
NOx 0,7 
NO 1,07 
N02 0,7 
HF 1,6 
HCl 0,88 
NH3 1,88 

Övergödning, eutroflering. 
EP (CML) 

Eutrofication g P04^" ekvivalenter 
Potentials 
P04^- 1 
P 3,06 
P2O5 1,34 
NOx, (NO2) 0,13 
N 0,42 
NO 0,20 
NH4+ 0,33 
NH3 0,35 
COD 0,022 
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Fotokemisk oxidantbildning, marknära ozon. 
POCP (CML) 
Källa: CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA 
POCP, Photochemical g etylen (eten) 
Ozone Creation ekvivalenter 
Potential 
Eten (C2H2) 1 
CH4 0,007 
CxHy (medelvärde 0,398 
alkaner) 
HxCy utom metan 0,416 
Halogenerade kolväten 0,021 
(medelv.) 
Aromatiska kolväten 0,761 
(medelv.) 
Aldehyder 0,443 
(medelvärden) 
Kolväten, VOC, 0,377 
(medelv.) 
NMVOC (medelv.) 0,416 
metanol 0,123 
etanol 0,268 
alkoholer (medelvärde) 0,196 
aceton 0,178 
benzen 0,189 
toluen 0,563 
* Karakteriseringsfaktorema är angivna i ett intervall för varje ämne, men medelvärde används. 
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Bilaga 6. Olika scenarier för slutödet för rent trä 

Inledning 
Slutöde/"End of life" definieras av en produkts (vara eller tjänsts) slutöde då en produkts 
funktion upphör. I en livscykelanalys studeras en produkt från vaggan till graven. Det kan 
vara svårt att följa produkter till graven om slutödet antas hända långt fram i tiden eller om det 
finns flera alternativ för slutödet. Följande slutscenarier kan förekomma: 

• deponering (emission till mark under ett visst tidsintervall) 
• materialåtervinning (med eller utan bibehållen kvalitet) 
• energiutvinning 
• återanvändning av delar av materialet 
• förbränning utan energiåtervinning (emission till luft och mark) 

En produkt måste ha fördelar av att den kan återvinnas, återanvändas eller att energi kan ut
vinnas ur den. Emissionerna måste allokeras på ett rättvist och realistiskt sätt. Även en pro
dukt som innehåller återvunnet material måste ha vissa miljömässiga fördelar jämfört med en 
produkt som enbart produceras från jungfruligt material. 

Nedan studeras olika slutscenarier för rent trä och hur det ska behandlas i livscykelanalyser. 
Endast rent trä studeras eftersom det inte fanns tillgång till emissionsdata för impregnerat trä, 
målat trä eller limträ. Tydliga regler saknas för hur miljöbelastningen ska fördelas då ett mate
rial återvinns eller används till energiutvinning. Endast ett fåtal exempel studeras, många fler 
alternativ är möjliga och mer studier behövs för att reda ut detta. Dessutom är studiemas mål 
och syfte ofta avgörande för vilka metoder som är möjliga. 

Litteratur 

Nedan följer en mycket kort sammanställning över olika referensers syn på allokering av 
emissioner och energi vid en produkts slutöde. 

ISO 14040-14043 
ISO 14040 [3] är ett övergripande dokument och ger inga direktiv för hur produktens slutöde 
ska hanteras. 

ISO 14041 [4] behandlar inventering och ett krav är att flöden p.g.a. av kvittblivning av pro
dukten, återvinning och återanvändning ska beaktas. Allokering ska helst undvikas, genom att 
systemet utvidgas (funktionella enheten ändras) eller delas upp i olika underprocesser. Om 
allokering inte kan undvikas ska främst ett fysikaliskt samband finnas. Ekonomiskt värde kan 
också vara en bas för allokering om inget fysikaliskt samband finns. 
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Undvik allokering - utvidga 
systemet 
Allokera efter ett fysikaliskt 
samband 
Allokera efter ekonomiskt värde 

Systemutvidgning kan i vissa fall leda till att studiens omfattning blir ohanterlig. 

Open-loop recycling: criteria for allocation procedures (3). 
Tomas Ekvall och Anne-Marie Tillman [24] redogör för sju olika allokeringsprinciper vid 
återvinning av material. Slutsatsen är att det inte går att säga generellt vilken metod som ska 
användas utan valet "beror på....". Studiens mål avgör delvis val av allokeringsmetod. Tre av 
metoderna kräver att materialets kvalitet är känd. Kvalitetsfaktorn sjunker vanligtvis och be
dömningen kan bli subjektiv. 50/50 metoden finns beskriven, denna metod rekommenderas av 
Nordic Guidelines [17]. 50% av utvinningen och slutödet allokeras till den första och den sista 
produkten. En produkt som utnyttjar återvunnet material och som själv återvinns belastas inte 
med någon del av utvinningen eller slutödet. 

Cut-off-metoden, som hittills har använts på Trätek, fördelar endast den direkta miljöpåverkan 
ti l l varje produkt. Om en produkt återvinns får den inte tillgodogöra sig något. Metoden är 
ofta använd och förmodligen den enklaste. 

Utvinning av 
råvaror 

Allokeras 
till 
produkt I 

Ex: transport. 
flisnmg, 

Slutöde 

Allokeras 
til l 
produkt 2 

Allokeras 
till 
produkt 3 

Figur 23: Beskrivning av cut off-metoden. Till produkt 1 allokeras endast utvinningen. 

"End of life" för träprodukter 

Allmänt 
Det finns flera alternativ för träprodukters slutöde. Från och med år 2002 blir det förbud på 
deponering av brännbart avfall. Deponering av trä är därför inget alternativ som behöver 
studeras. 

Trä är ett utmärkt material för energiutvinning. Torrt trä har ungefär värmevärdet 19 MJ, 
vilket är cirka hälften av vad råolja har. Träets fördelar är främst att det är förnyelsebart och 
därmed koldioxidneutralt. Koldioxid från förbränning av trä påverkar inte växthuseffekten så 
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länge tillväxt av skog främjas. Vid förbränning i en avfallsanläggning kan värme och/eller 
elektricitet produceras. I ett livscykelperspektiv måste den studerade produkten få tillgodogöra 
sig den producerade värmen/elektricitet. Enligt Ekvall [30 sid 16] finns möjligheten att den 
producerade energin redovisas som negativt energibehov i inventeringsresultatet. System
utvidgning är ett alternativ som rekommenderas av samma referens och av ISO [3]. Substitu
tion är ytterligare ett alternativ [31]. Den producerade energin vid förbränning av träprodukter 
substitueras med ett annat alternativ exempelvis fossil energi eller annat biobränsle. Antingen 
substitueras värmeproduktionen eller också substitueras utvinning av bränsle till motsvarande 
mängd värme. Endast det senaste studeras här. 

Trä kan också återvinnas. Obehandlat trä kan flisas upp och användas i skivindustrin t i l l 
spånskivor eller träfiberskivor. 

Systemutvidgning 
Allokering ska om möjligt undvikas och systemet kan istället utvidgas [3]. Vid utvidgningen 
ändras den fianktionella enheten, den måste vara lika för två system som ska jämföras. 

Trä kan användas för både energiutvinning och materialåtervinning. Vilket av alternativen 
som är det bästa ur miljösynpunkt kan studeras i ett utvidgat system [32], 

Uttag av Uttag av 
rundvirke. rundvirke. 

Prod av sågad Flisning 
trävara 1000 kg 

Förbränning i 
Mtrl-återv. till sågverks-panna 
porös skiva 

Samma funktion! 
4 • 

Värme 12500 MJ 
Porös träfiberskiva 

1052,6 kg 

Uttag av Uttag av 
rundvirke. rund virke. 

Prod av sågad Produktion av 
trävara 1000 kg porös 

träfiberskiva. 
Energiutv. i 
sågverkspanna 

Värme 12500 MJ 
Porös träfiberskiva 

1052.6 kg 

Figur 24 Beskrivning av två system som utvidgats för att få samma funktion. Den funktionella 
enheten är 12500 MJ värme och 1052,6 kg träfiberskiva. Det ursprungliga systemet var 
produktion av 1000 kg sågad trävara (18%). 

Förutom de två likvärdiga systemen beskrivna i figuren ovan studeras ett tredje fall där den 
sågade varan återvinns till skivproduktion och motsvarande värmemängd produceras med 
olja. Skivan som produceras är en porös träfiberskiva utan andra tillsatser än trä. 



51 

18000 

16000 

14000 

12000 

10000 

6000 

OVäxthuseffekt 
• Försurning 
aEutrofiering 
• Marknära ozon 

Återvunnen 
träskiva 

+värmeprod, 
biobränsle 

Energiutvir\ning 
+ prod av 
träskiva 

Återvunnen 
träskiva + 

värmeprod, olja 

Figur 25: Resultatet av systemutvidgningen, redovisas som påverkan på växthuseffekten 
(koldioxidekvivalenter, OBS nedskalat med en faktor 100), försurning (S02-ekvivalenter), 
övergödning (NOx-ekvivalenter) och marknära ozon (etenekvivalenter) 

Som figuren ovan visar beror resultatet till stor del på vilken alternativ värmeproduktion som 
används. Både olja och biobränsle är rimliga alternativ. Även i detta fall fås slutsatsen "det 
beror på...". Produktion av skiva av återvunnet trä är endast något sämre än energiutvinning 
av trä. Transportavstånd kan vara avgörande i sådana situationer. Här har det antagits att alla 
transporter till avfallsförbränning, återvinning och värmepanna är 200 km. 

Substitution 
Om trä förbränns efter användningsfasen kan värme och/eller el genereras. Den funktionella 
enheten ändras därmed och ett utvidgat system skulle kunna studeras. Men i det här fallet 
studeras en typ av substitution. Im^ sågad trävara produceras, efter användningsfasen för
bränns den i en sågverkspanna där värme produceras. Den producerade värmen (6400 MJ) kan 
användas i andra processer och sågade trävaran får tillgodogöra sig utvinningen av resurser till 
alternativ värmeproduktion. Den alternativa energin är rundvirke, som flisas, och olja. Med 
utvinning av rundvirke avses skogsbruk och slutavverkning och utvinning av olja avser ut
vinning och raffinering. Det som substitueras (räknas bort) från den sågade varans livscykel är 
utviimingen av samma mängd bränsle i MJ som producerad värme. Ingen verkningsgrad är 
antagen. Mer bränsle krävs för att fa ut samma mängd värme, därför är det en underskattning. 
En alternativ substitution hade varit att räkna bort utvinningen av olja och trä med samma 
energiinnehåll som den sågade varan har då den förbränns. Då hade emissionerna till luft i 
figur 5 för substitutionen minskat med 20%. 
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Substitution hade också kunnat göras av producerad mängd värme, vilket hade gett ett 
annorlunda resultat. Men som tidigare nämnts saknas tydliga regler och detta är bara 
exempel. 

Sågad 
trävara 

produktion, 
anv och 
slutöde 

substitution 

VÄRME 
6400 MJ 

producerad i sågverks
panna 

Utvinning av: 
1. biobränsle 
2. olja 

6400 MJ 
bränsle 

Figur 26 Beskrivning av systemet och substitutionen. Värme produceras och utvinningen av 
alternativ värmekälla suhstitueras. 

[g' 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

-100 

-200 

CH4 CO C 0 2 Cxi Stoft S 

• Sågad trävara 1m3 

• Substitution biobränsle 

• Substitution olja 

NOx 

Figur 27: Variation i utsläpp till luft frän sågad vara utan slutöde (refer ens fall) och från 
sågad trävara med förbränning och substitution av utvinning av trädbränsle respektive olja. * 
Koldioxidutsläpp anges i kg. 

Det ftiUständiga resultatet, inventeringstabeller, redovisas i bilaga 2. Datakällor redovisas i 
bilaga 1. 
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Sågad 
trävara 

produktion, 
anv och 
slutöde 

substitution 

El 1760 MJ 
Värme 3870 MJ 

Avfallsförbrännings
anläggning 

- Utvinning av: 
biobränsle till 
värmeprod. 

3870 MJ bränsle 
- El 1760MJ 

Figur 28: Beskrivning av systemet där el och värme produceras i avfallsförhrännings-
anläggning och utvinningen av biobränsle (3870 MJ) bränsle till kärnkraft substitueras. 

Ovanstående figur visar ytterligare ett fall av substitution som studeras. Elektricitet och värme 
produceras i en avfallsförbränningsanläggning [32]. Utvinningen av trädbränsle motsvarande 
samma mängd producerad värme (MJ) substitueras. Elektriciteten som produceras ersätts av 
el producerad av Vattenfall (kärnkraft och vattenkraft). Det kanske inte är riktigt att ersätta el 
och värme som produceras i en förbränningsanläggning för avfall med värme från en såg
verkspanna och el från kärn- och vattenkraft. Resultatet visas nedan för effektkategorierna 
växthuseffekten (CO^-ekvivalenter), försurning (SOj-ekvivalenter), marknära ozon (etenekvi-
valenter) och Övergödning (NOx-ekvivalenter). Klassificeringsindex enligt CIT (Chalmers 
Industriteknik) Ekologik har använts. 
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1200 
[g ekvivalenter *] 

200 ! 

O Växthuseffekten 

g Försurning 

• Marknära ozon 

• Eutrof iering 

Sågad trävara 
1m3 

Slutöde 1 m3 
sågad trävara, 

el och 
värmeproduktion 

Slutöde med 
substitution 

Figur 29: Resultatet av substitution vid produktion av el och värme vid slutödet av Im^ sågad 
trävara. Miljöpåverkansbedömning visas för resultatet. * Växthuseffekten är nedskalad med 
en faktor 100. 

BILAGA 1 

Datakällor 
Dataparameter Datakälla 
Sågad vara Trätek inventering. Medelvärde för 15 sågverk. 
Uttag av rundvirke Berg Staffan. Emissioner till luft från fossila bränslen i svenskt 

skogsbruk. En inventering för LCA av träprodukter. Trätek 1996. 
Värmeproduktion i Trätek inventering. Medelvärde för 15 sågverkspannor 
sågverkspanna (verkningsgrad 80%). 
Förbränning i se ref 7. Life Cycle Assessment and Solid Waste 
avfallsanläggning 
Oljeutvinning PWMI 1993 
Oljeförbränning BUWAL 1990 
Träfiberskiva, Porös Karlit AB 1998, Miljödeklaration Trätek 
Board 
Transport med tung NTM ( Nätverk Transporter och Miljö) 1998 
lastbil 
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Tabell 1: Resultat från systemutvidgning 
Träskiva av Värme SUMMA Energi Produktion SUMMA SUMMA 
återvunnen produktion utvinning av träskiva subst. med 
sågad vara biobränsle av sågad olja 

trävara 
Res urs uttag [kg] 

Rundvirke [kg] 3793 1625 5418 1927 3461 5388 3790 
Olja [kg] 58 18 76 30 49 79 350 
Naturgas [kg] 0,1 0,1 0,1 0.1 2 
Kol [kg] 60,0 60,0 58,7 58,7 73 
Järnmalm [kg] 9 9 9 9 9 
Energianvändning [MJ] 

Bensin 144 144 171 307 478 0 
Diesel 1753 523 2275 912 1507 2418 1750 
Biobränsle 16304 3500 19804 2746 12981 15727 16300 
Kol 41 41 59 59 41 
Elektricitet 5817 7 5825 422 5316 5738 5820 
Olja 538 538 318 288 605 540 
Kärnkraft 34 34 2 31 34 34 
Vattenkraft 11 11 1 10 11 11 
Naturgas 4 4 1 4 4 98 
Gasol 10 10 10 10 10 
Utsläpp till luft [g] 
CH4 54 17 72 24 47 71 54 
CO 23211 14096 37307 4232 20078 24300 23300 
CO2 171850 56100 228000 82150 158000 240100 1230000 
Damm 860 54 910 64 850 910 1230 
Formaldehyd 1007 1007 1007 1007 1007 
CxHy 9 9 949 
HxCy except CH4 1146 1470 2616 729 541 1271 1146 
N20 3 1 5 1 3 4 3 
Nox 3687 2398 6086 1589 2969 4558 6710 
Stoft 3490 174 3664 310 3132 3442 3490 
S02 333 378 711 180 200 380 9100 
Utsläpp till vatten [g] 

BOD 15260 15260 15260 15260 15260 
COD 31360 31360 31360 31360 31360 
N-tot 156 156 156 156 156 
P-tot 24 24 24 24 24 
Suspenderande ämnen 1710 1710 0,1 1710 1710 1710 
Metaller 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Utsläpp till mark [g] 

Slagg och aska 11042 1250 12292 2692 7785 10477 11040 
FA 70 70 58 58 70 
Övrigt avfall 91177 111 91288 6413 83554 89967 91200 
Gruv och mineralavfall 3100 3100 3100 3100 3100 
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Tabell 2: Resultat från substitution 
Sågad trävara Substitution Substitution olja 
1m3 biobränsle 

Resursuttag [kg/1m3 sågad trävara] 
Olja 11 7 -135 
Kol 0,02 0,02 -0,6 
Naturgas 0,01 0,01 -0,9 
Rundvirke 971 139 971 
Energianvändning [MJ/ 1m3 sågad trävara] 
Biobränsle 1383 1383 1383 
Elektricitet 210 214 214 
Naturgas 0 0 -48 
Bensin 86 12 86 
Diesel 303 249 459 
Olja 58 72 50 
Kol 1 1 -17 
Utsläpp till luft [g/1m3 sågad trävara] 
CH4 10 5 12 
CO 210 133 212 
C02 289 174 -12 
CxHy 358 265 -62 
Damm 32 5 -19 
Stoft 180 161 137 
SOx 81 63 -179 
N20 1 0 1 
NOx 663 428 366 
Utsläpp till vatten [g/1m3 sågad trävara] 
BOD 0,002 0,002 -0,7 
COD 0,005 0,005 -1,5 
Organiskt kol 0,01 0,01 -3 
N-tot 0.01 0,01 0,01 
Suspenderade ämnen 0,03 0,03 -9,0 
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