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1 Målbeskrivning och omfattning 

Denna miljöstudie ingår i det nordiska projektet "Broar av trä" som stöds av Nordic Wood, 
Vägverket och Nutek. Det gemensamma nordiska utvecklingsarbetet syftar till att öka 
användningen av träbroar. I projektet ingår studier av hur träbroar ska byggas och underhållas 
för att fungera på bästa sätt. 

Målet med miljöstudien är att studera två olika träbroars påverkan på miljön. När det gäller 
miljöpåverkan har trämaterialet flera fördelar. Materialet är förnyelsebart, den växande skogen 
tar upp koldioxid och materialet kräver mindre energi vid tillverkning än många andra material. 
En träbro är dock sammansatt av både trä och andra material, t.ex. stål, lim och färg. 

1 . 1 Syfte och metod 
Syftet med denna livscykelanalys (LCA) är att visa hur broarna eventuellt kan förbättras med 
avseende på miljöbelastningen. Två olika träbroar studeras. Borlängebron som är en 
fordonsbro med förpänd platta och Tidanbron som är en gång- och cykelbro med bärande 
balkar och plankdäck. LC A-index beräknas med tre olika värderingsmetoder. 

Data i inventeringsdelen är både data hämtade från litteratur och data inventerade av Trätek. 
Beräkningarna har gjorts med datorprogrammet Ecolab och Träteks databas. 

För studien har LCA-metodik enligt LTA-metoden (livstidsvärdering) l\ 1/ använts. Metoden 
uppfyller de krav som ställs på en livscykelanalys enligt ISO 140040 /12/. Inventeringen av 
träprodukter har genomförts med metodik redovisad av / 13/. 

Ingen systematisk känslighetsanalys har utförts. 

1.2 Val av funktionell enhet och systemgränser 
1 denna studie är funktionell enhet 1 m^ fri trafikerbar broyta för en träbro i Sverige under en 
antagen livstid av 40 år. Den funktionella enheten 1 m" gäller för en viss typ av bro, t.ex. 1 
fordonsbro med spännvidden 20 m och bredden 8 m. 

Varje bro är unik, beroende på spännvidd, bredd och användning (fordons- eller gångtrafik). 
En större spännvidd betyder t.ex. att träbalkarnas höjd ökar och därmed mängden trä i bron. 
Det innebär andra proportioner mellan ingående material. Det är därför svårt att jämföra två 
olika broar med varandra. Syftet med den här studien är inte att jämföra broarna med varandra 
eller ge underlag för jämförelse med broar av andra material, utan syftet är framföraUt att 
studera på vilket sätt de aktuella broarna belastar miljön. 

Livscykelanalysen avgränsas så att det första steget är råvaruutvinning, t.ex. brytning av 
malm. Prospektering och liknande processer tas inte med i analysen. Bron följs sedan fram till 
att det använda materialet återanvänds, återvinns/energiutvinns eller deponeras. 



När det gäller trämaterialen ingår miljöpåverkan från skogsbruket enligt I S I . Skogsbruksarbetet 
utförs med moderna metoder för skogsskötsel och avverkning, och miljöpåverkan kommer 
från skogsbrukets maskiner som drivs av fossilt bränsle. Skogsbrukets ev. förbrukning av 
gödselmedel och kemikalier ingår inte. Inte heller plantproduktionens förbrukning av fossila 
bränslen finns med. Fossila bränslen används inom skogsbruket till hyggesrensning, 
markberedning, skogsodling, röjning och avståndsreglering, dikning, gödsling, gallring, 
slutavverkning, transport till industrin samt transporter av personal och material till olika 
objekt i skogen. Diesel används huvudsakligen till mekaniserad markberedning och bensin till 
förflyttning av personal och material. 

Tillverkning av produktionshjälpmedel, såsom byggnader, maskiner, vägar och fordon 
medtages inte i livscykelanalysen. Inte heller miljöbelastningar från livsuppehållande 
aktiviteter för personer som arbetat med bron tas med. 

Produktion av elenergi fmns med i de energidata som används, dvs förluster i 
distributionsledningar ingår. 

En träbro ska enligt Vägverkets anvisningar BRO 94/14/ ha en teknisk livslängd av 40 år. 
Underhåll under denna tid ingår. 

För broamas slutöde antas ett möjligt scenario med återvinning och deponering av material. 
Efter brons rivning deponeras en del av broamas material, och det ingår i analysen. Det 
material som återvinns tas däremot inte med, utan det antas ingå i en följande 
produktionsprocess. 

Trafikens och den anslutande vägens miljöbelastning medräknas inte. Trafiken förutsätter att 
det finns en väg att köra på och en bro för att komma över hindret. Trafikmängden ska dock 
vara densamma oavsett hur bron byggs, och här studeras enbart brons miljöpåverkan. Inte 
heller aktiviteter som saltning, snöröjning mm som utförs för drift av väg och bro har 
medtagits. 

Livscykelanalysen omfattar endast träöverbyggnaden. Underbyggnaden av betong ingår inte. 

2 Bilbro i Borlänge 

2.1 Teknisk beskrivning av bron 
Borlängebron går över Lusbäcken i Borlänge och byggdes 1997 av Borlänge kommun, 
Kopparbergs län. Den är en bilbro med två körfält. Beräknad trafikmängd på bron är 1600 
fordon per dygn. Bron är dimensionerad för laster enligt BRO 94 /14/. 

Vy och tvärsektion av bron visas i figurer 1 och 2. Bron har f r i bredd 8,0 m. Brons totala 
längd är 20,5 m och avståndet mellan upplagen är 20,0 m. Brons fria trafikerbara yta är 
164 m^. Bron lutar 2,47 % i längsriktningen och 2,5 % åt ena hållet i tvärriktningen. 



Träöverbyggnaden är av limträ av oimpregnerad gran i kvalitet L40. Den har byggts av 
stående och liggande limträbalkar som limmats ihop till 12 st I-tvärsnitt som sedan 
sammanfogats till en lådbalk. Den övre och undre plattan har förspänts i tvärriktningen med 
stålstänger. Limträdäcket har utförts oimpregnerat, eftersom det skyddas av isolering och 
beläggning. Räcket är av stål enligt Vägverkets standard, men har klätts in och försetts med 
kryss av tryckimpregnerat trä. Brons utsida och räcke är rödmålade. 

De stående limträbalkama är 165x990 mm, de båda plattomas tjocklek är 215 mm. 

Figur 1. Vy av bron i Borlänge 

Figur 2. Tvärsektion av bron i Borlänge 



2.2 Tillverkning 
Bron tillverkades färdig med räcke och allt av Martinsons Trä i Bygdsiljum, Västerbotten, för 
placering i Borlänge. 

Limträ och impregnerat virke tillverkades vid Martinsons såg och limträfabrik. 

Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Stålräcket tillverkades och varmförzinkades i Sundsvall, 
och skickades till Bygdsiljum för montage på bron. Gängade stänger levererades från 
Göteborg, tremsporterades ti l l Eskilstuna för varmförzinkning och sedan vidare till 
Bygdsiljum. Övriga ståldetaljer tillverkades vid Martinsons fabrik. Varmförzinkning utfördes 
i Vämiäs, dit detaljerna skickades med bil fram och tillbaka från Bygdsiljum. 

Bron monterades ihop till fyra delar vid fabriken i Bygdsiljum. Stålräcket kläddes in med 
tryckimpregnerat virke. Impregneringen av virket utfördes hos Martinsons med medlet 
Tanalith-E. Bron målades på fabriken och ovansidan behandlades med polymermodifierad 
bitumenlösning som förberedelse för asfaltbeläggningen. 

Bron transporterades ca 73 mil med två lastbilar till Borlänge, två brodelar på vardera bilen. I 
Borlänge monterades delama och spändes ihop, och asfaltbeläggningen lades på. 

2.3 Material till bron 
Allt material till bron har sammanställts utifrån ritningar och specifikationer för brons 
tillverkning, samt kompletterande upplysningar från Martinsons, se tabell 1. 

För hela bron inklusive beläggning utgör limträ 53 % och beläggningen 39% av brons totala 
vikt. Ståldetaljer ingår med 7 % och tryckimpregnerat virke med 1 % och allt övrigt material 
understiger 1 %, se Figur 3. Om beläggningen inte medräknas, består bron till 87 vikt-% av 
limträ, se Figur 4. 

Fördelningen av stål i ståldetaljema anges i Figur 5. Det mesta stålet, 56 %, har använts till 
räcket (räckesstolpar, handledare och navfoljarbalk). Gängstänger, som bl a används till 
spännstänger genom plattan, utgör 19 %. Stålbalk och plåt till detaljer utgör 21 %. Övriga 4 
% är skruvar, spikar, brickor och muttrar. 



Tabell 1 Material till Borlängebron 

BRODEL MATERIAL 

Platta och balkar (lådbalk): 

Inklädnad räcke: 

Kantplanka vid spännstag: 

Ytbehandling: 

Ytbehandling broände: 

Brickor vid spännstag: 

Ståldetaljer: 

Räckesstolpar: 

Räckeshandledare: 

Navfbljarbalk: 

Spännstag: 

Skruv: 

Spik: 

Övergångskonstruktion: 

Lager: 

Brokant: 

Infästning balkände: 

Vid upplag: 

Vid räckesstolpar: 

Beläggning: 

Övrigt: 

Limträ L40, av oimpregnerad gran, resorcinol-fenollim 

Tryckimpregnerad ftiru 

Ek 

1 varv oljetäcklasyr röd utspädd med 25 % lacknafta 
1 varv oljetäcklasyr röd 
1 varv Faluröd fasadfärg 

Papp Y E P 3500 

Aluminium 

Stål S275 JR, S355 J2G3, varmförzinkad 
Stål SS2333, rostfri plåt 

55x55 S235JRG2, med påsvetsade plåtar, varmförzinkade 

U-balk, S275JR, varmförzinkad 

Kohlsvva-balk, varmförzinkad 

Gängstång M24, kval. 8.8, varmförzinkad 

Vamiförzinkad: 
Gängstång kval. 8.8 M12, M16, M20, M30 med mutter, bricka, 
Träskruv kval. 4.6, M8, M12, M20 
Rostfri: 
M6x50, M6x80 med mutter, bricka 
T F X S P A X 4x60, 5x80, 5x100 

Varmförzinkad trådspik 21x60, 28x75, 40x125, varmförzinkad 
ankarspik 4x60, 4x100 

Acme typ 111/5 nr 19-136 

Gummiremslager 20x 150x8000 

Dropplåt 0,7 mm.plastbelagd stålplåt 

Gummi 

Oljeimpregnerad plywood 19 mm 

Polyeten 20 mm 

{2Ala enl. B R O 94) 
Polymermodifierad bitumenlösning, 5 mm isolermatta. M A B 4T, 
H A B T 11, A B S >16 

Lyftöglor M30 
Dom kraft 
Borr 38 mm 
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Figur 3. Borlängebrons material, hela bron (vikt-%) 
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Figur 4. Borlängebrons material hela bron exklusive beläggning (vikt-%) 
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Figur 5. Borlängebrons material fördelning av stålmaterial (vikt-%) 



2.3.1 Flödesschema 
I flödesschemat ingår tillverkning av bro inklusive asfaltbeläggning i Borlänge, underhåll av 
bron (målning och asfaltering) och tillvaratagande efter brons rivning. 

Sågat virke 

Ståldetaljer 

Zink 

Aluminium 

transi 

Energi 

Limträ 

trans 

Bro
tillverkning, 
Bygdsiljum 

transport 

Impregnerat virke 

Plywood 

Bitumen 

traj 
Asfaltbeläggning 
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' 4 — • 

bro. 
Borlänge 

transpori Färg 

transport Asfaltbeläggning 

Uttjä 
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nt 

tra isport 

Åter-
användnina 

Deponi 

Figur 6. Flödesschema Borlängebron 

3 GCM-bro överTidan 

3.1 Teknisk beskrivning av bron 
Tidanbron går över Tidan vid Vads kyrka i Skaraborgs län och byggdes av Vägverket 1994. 
Den är en gång- och cykelbro belägen ca 2 m vid sidan av en befintlig bilbro. Den nya träbrons 
ftindament i ån anpassades till de befintliga. 

Bron har fri bredd 2,5 m. Brons totala längd är 46 m och total spännvidd är 45,5 m. Brons fria 
trafikerbara yta är 115 m . Bron har två mellanstöd i sned vinkel mot brons längdriktning, se 
figur 7. De tre spännen har i brons centrumlinje spännvidderna 16,15 m, 12,6 m och 16,75 m. 
Bron lutar 2 % åt ena hållet i tvärriktningen och ca 0,7 % i längsriktningen. 

Träöverbyggnaden består av fyra längsgående balkar av limträ, kvalitet L40, på korta 
limträpelare vid mellanstöd och med tvärgående plank ovanpå, se figur 8. På plankdäcket 
ligger en tunn asfaltbeläggning. Räcket har stolpar, handledare och utstickande stöttor av 
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limträ samt räckesfylining med kryss av trä kompletterat med ett svart trådnät på insidan. 
Allt limträ och trä är av tryckimpregnerad ftiru. Bro och räcke är rödmålade. På bron finns 
fyra belysningsstolpar. 

Figur 7. Vy av bron över Tidan 

v / 

A 

Figur 8. Tvärsektion av bron över Tidan 

Bron är dimensionerad enligt Bronorm 88, med ytlast för GCM-bro samt renhållningsfordon. 

Bron är beräknad med enkelspända balkar upplagda på betongfundament vid ändarna och på 
korta limträpelare på mittfundamenten. Balkama är hopskruvade med tvärbalkar emellan med 
avstånd ca 2,2 m. Balkama har dimension 215x720 och pelarna 215x225. Mellan pelarna 
finns vindkryss av stålprofiler.Vid mittfundamenten finns snedsträvor som inte är bärande 
mellan balkar och pelar. 



I I 

3.2 Tillverkning 

Bron tillverkades färdig med räcke och allt av Martinsons Trä i Bygdsiljum, Västerbotten, för 
placering vid Vads kyrka i Skaraborgs län. 

Limträ och impregnerat virke tillverkades vid Martinsons såg och limträfabrik. 
Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Gängade stänger levererades från Göteborg, skickades till 
Eskilstuna för varmförzinkning och sedan vidare till Bygdsiljum. Övriga ståldetaljer 
tillverkades vid Martinsons fabrik. Varmförzinkningen utfördes i Skellefteå, dit detaljerna 
skickades med bil fram och tillbaka från Bygdsiljum. 

Bron målades och balkar, plankdäck och räcke monterades ihop till tre delar på fabriken i 
Bygdsiljum. Räckesstöttor och pelare monterades på platsen. 

Brodelama transporterades ca 90 mil med lastbil till Vads kyrka, där de monterades och 
asfaltbeläggningen lades på. 

3.3 Material till bron 

Allt material till bron har sammanställts utifrån ritningar och specifikationer för brons 
tillverkning, samt kompletterande upplysningar från Martinsons, se tabell 2. 

För hela bron inklusive beläggning utgör limträ 51 % och beläggningen 23% av brons totala 
vikt. Tryckimpregnerat virke ingår med 19 %, ståldetaljer med 6 %, farg 1 % och allt övrigt 
material understiger 1 %, se Figur 9. Om beläggningen inte medräknas, består bron till 89 vikt-
% av träprodukter, se Figur 10. 

Fördelningen av stål i ståldetaljerna anges i Figur 11. Det mesta stålet, 47 %, har använts till 
stålbeslag. Gängstänger som bl a används till hopskruvning av balkarna utgör 18 %. 
Belysningsstolpar utgör 7 %. Övriga 28 % är skruvar, spikar, brickor och muttrar. 
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Tabell 2. Material till Tidanbron 

BRODEL MATERIAL 

Balkar, pelare, snedsträvor, 
räckesstolpar: 

Räcke: 

Ytbehandling: 

Räckesdekoration: 

Slåldetaljer: 

Skruv: 

Spik: 

Infästning tvärbalkar: 

Belysningsstolpe: 

Mellanlägg: 

Vid upplag: 

Balktäckning: 

Beläggning: 

Limträ L40, av tryckimpregnerad fiiru, resorcinol-fenollim 

Tryckimpregnerad furu 

I varv oljetäcklasyr röd utspädd med 25 % lacknafta 
1 varv oljetäcklasyr röd 
1 varv FalurÖd fasadfärg 

Plywood 12 mm 

Stål SS 2132, SS 1312 varmförzinkad 

Varmforzinkad: 
Gängstång kval. 8.8 M l O, M l 2, M l 6, M20, M24 med mutter, bricka, 
Träskruv kval. 4.6, MIO, M12 
Rostfri: 
M6x50, M6x80 med mutter, bricka 
T F X S P A X 5x70, 5x100 

Trådspik 40x125, ankarspik 40x60, varmförzinkad 

Balksko 150x190 

Stålrör 60x6 

Cellneopren 

Polyetenplatta 10, 20 mm 

Papp Y A P 2500 

(2AIa enl. B R O 94) 
Polymermodifierad bitumenlösning, 5 mm isolermatta, 10 mm 
polymermodifierad asfaltmastix, 70 kg (ca 30 mm) PGJA 
(polymermodifierad gjutasfalt) 

Asfaltbeläggning 
2 3 % 

Övrigt 

Limträ 

V i r k e 

Stålbeslag 

Figur 9. Tidanbrons material, hela bron (vikt-%) 
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Pärg ö v r i g t 
Stålbeslag 3% ^ o/̂  

8% 

Virke 
2 4 % 

Limträ 
6 4 % 

Figur 10. Tidanbrons material, hela bron exklusive beläggning (vikt-%) 

Belysn ingssto lpe 
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Spikar 
7 % 

S k r u v a r 
1 4 % 

Gängstänger 
1 8 % 
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4 7 % 

Figur IL Tidanbrons material fördelning av stålmaterial (vikt-%) 

3.3.1 Flödesschema 

I flödesschemat ingår tillverkning av bro inklusive asfaltbeläggning på plats, underhåll av bron 
(målning och asfaltering) och tillvaratagande efter brons rivning. 
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Stål detalj er 

Impregnerat limträ 

Zink 

Impregnerat virke 

Bro
tillverkning, 
Bygdsiljum 

transport 

Utt jänt 
bro 

Energi Åter-
användning 

trans 

Färdi 2, bro 
över 
Tidan 

Irans 

Plywood 

Asfaltbeläggning 

transport 

nsDort 

Asfaltbeläggning 

transport 

Deponi 

Figur 12. Flödesschema Ti danbron 

4 Material och aktiviteter 

Flera av de material som använts t i l l mindre detaljer i broarna ingår med en mycket liten del av 
brons totala vikt och har inte medtagits. Några material har dock tagits med trots liten andel. I 
en livscykelanalys behöver nomialt inte material som ingår med mindre andel än 2 % av 
produktens totala vikt tas med, om de inte anses ha avgörande betydelse för miljöpåverkan. 

De inventeringsdata som har funnits tillgänliga har använts. Det innebär att både 
anläggningsspecifika data, av Trätek inventerade data och litteraturdata har använts. För varje 
material eller process som medtagits anges var data kommer ifrån i kap. 4.1 - 4.14 

De material som har tagits med i analysen av Borlängebron är oimpregnerat limträ (ingår med 
53 % ) , asfaltbeläggning (39 % ) , stål (6.9 % ) , impregnerat virke (1,3 % ) , färg (0,3 % ) , ekvirke 
(0,1 % ) , zink (0,1%), plywood(0,01%) och aluminium (0,001 % ) . Energi och transporter har 
också tagits med. 

Brons ingående mängder av de material som medtagits i beräkningama redovisas i tabell 3. 
Totalt ger det 86899 kg, vilket med broytan 164 m^ ger 530 kg/m^. 
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Tabell 3 Materialmängder Borlängebron 

Material Mängd (kg) 
Aluminium 1 
Asfaltbeläggning 33651 
Falu fasadfärg 38 
Impregnerat trä 1137 
Limträ, oimpregnerat 45703 
Plywood 24 
Stålbeslag 5904 
Sågat virke 97 
Täcklasyr 71 
Täcklasyr utspädd 177 
Zink 96 

Material som medtagits t i l l Tidanbron är impregnerat limträ (ingår med 51 % ) , 
asfaltbeläggning (23 % ) , stål (6 % ) , CCA-impregnerat virke (19 % ) , färg (1 % ) , zink (0,1%) 
och plywood(0,01%). Energi och transporter har också tagits med. 

Brons ingående mängder av de material som medtagits i beräkningarna redovisas i tabell 4. 
Totalt ger det 38468 kg, vilket med broytan 115 m^ ger 334 k g W . 

Tabell 4 Materialmängder Tidanbron 

Material Mängd (kg) 
Asfaltbeläggning 8763 
Falu fasadfärg 196 
Impregnerat trä 7161 
Limträ, impregnerat 19231 
Plywood 15 
Stålbeslag 2315 
Täcklasyr 185 
Täcklasyr utspädd 370 
Zink 89 
Övrigt 143 

4.1 Limträ L40, av oimpregnerad gran 
Specifika data för Martinsons limträtillverkning har använts /8/. I limträtillverkningen ingår 
hela tillverkningen från skogsbruk och avverkning. De aktuella limträbalkama är limmade med 
resorcinol-fenol-lim, men eftersom data för limträ med detta l im saknades, användes istället 
databasens limträ med ML^F-Iim som också kan användas. L i m som användes vid 
sammanfogning av balkama t i l l lådsektionen är inte medtaget i analysen. 
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4.2 Limträ L40, av impregnerad furu 
Ti l l Tidanbron användes limträ av CCA-impregnerad furu. Data för limträ enligt 4.1.1 har 
använts, och data för impregnering enligt 4.3 har lagts t i l l . 

4.3 Tryckimpregnerad furu 
Ännu finns inte fullständiga inventeringsdata framtagna för impregnerat virke, men projekt 

pågår. 

T i l l Borlängebrons räcke har virket impregnerats med Tanalith-E (en kopparbaserad, 
flytande pesticid). Någon inventering av produktionen av impregneringsmedlet har inte gjorts. 
Impregneringsmedlet är en vätska med densiteten 1,3 kg/liter. Den innehåller bl.a. 11,25 vikt-
% koppar (ingår som kopparsalter) och 0,75 v ik t -% bor (ingår som borsyra). Medlet 
transporteras från Västerås t i l l Bygdsiljum i 1200 liters returcontainrar. 

V i d träskyddsklass A används 18 kg/m^ splintved. Eftersom virket innehåller ca 50 % 
splintved, blir mängden impregneringsmedel ca 9 kg/rn^ virke. Totalt ger det ca 2,3 kg koppar 
t i l l bron. Kopparproduktionen samt elenergin som åtgår v id Martinsons 
impregneringsanläggning har tagits med i analysen. 

T i l l Tidanbron har CCA-impregnerat virke (krom-koppar-arsenik) använts. I rapport /4/ 
finns viss allmän information om tillverkning av beståndsdelar t i l l medlet, och därifrån har 
energi- och materialmängder tagits. 

4.4 Ekvirke 
Data för sågat virke av banlrä har använts för det ekvirke som ingår i Borlängebron /9/. Data 
för sågat virke gäller allmänt för sågverk i Sverige. Data inkluderar hela hanteringen från 
avverkning i skogen t i l l sågat virke nedtorkat t i l l 12 % fuktkvot. 

4.5 Plywood 
Plywwod ingår bara som en liten del i bron, men har ändå tagits med eftersom materialet 
fanns inlagt i Träteks databas. Data avser svensk tillverkning. 

4.6 Stål 
Stål t i l l gängstänger och stålräcke t i l l Borlängebron är tillverkat utomlands, bl. a. i England, 
Polen och Slovakien. Allmänna data för stål från Träteks databas har använts. 

4.7 Zink 
Zinkdata enligt 121 har använts. Primär zinkproduktion sker inte i Sverige, använda data 
härstammar från Schweiz. 
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4.8 Aluminium 
Allmänna data från Träteks databas för tillverkning av aluminiumprofiler har använts /16/. 

4.9 Färg 
Det pågår projekt för att ta fram inventeringsdata för olika färgtyper. I Träteks databas finns 

bl. a. Falu rödfärg /20/, alkydoljetäckfärg och alkydoljegrundfärg. 

För att få med någon typ av färg har data för en alkydoljetäckfärg modifierats och använts t i l l 
oljetäcklasyren 1221. T i l l Falu fasadfärg har data för Falu rödfärg modifierats, de ingående 
mängderna har ändrats och dessutom har vetemjöl utgått och alkydölja ti l lkommit I2\l. Ev 
kan de aktuella färgerna senare bytas mot mer korrekta. 

4.10 Bitumenlösning 
Ti l l Borlängebron användes bitunmenlösningen Isoglasyr 11 P, som innehåller destillerad 
bitumen (30-100%), xylen (30-100%) och polymer (<1%). Xylen, polymer och tillverkning 
av lösningen ingår inte. Bitumen, med inventeringsdata enligt 121 har använts t i l l hela mängden 
bitumenlösning. I produktionsdata för bitumen ingår råoljeutvinning i Venezuela, transporter, 
raffinering och lagring i depå. Dessa data anges som rätt osäkra. Inventeringsdata för bitumen 
har omarbetats så att data för elenergi enligt Vattenfall 1997 används. 

4.11 Asfaltbeläggning 
Inventeringsdata för beläggningsmassa och asfaltläggning har tagits från 121. Produktion av 
beläggningsmassa har där inventerats för ett vamiasfaltverk. Andelen bitumen i 
beläggningsmassan är ca 6 %. Transporter ingår ej, förutom transporter som ingår i själva 
bitumen- och makadamproduktionen. Inventeringsdata har omarbetats så att data för elenergi 
enligt Vattenfall 1997 används. 

T i l l Borlängebron användes isoleringsmattan Beta 6000 SA, som består av bitumen 30-50 %, 
stenmjöl 25-40 %, sand 20-50 % samt styren-butadien-styren, polyesterfilt och 
polypropenfilm. Mattan tillverkas i Trelleborg, och tillverkningen uppges ge små luftutsiäpp 
av stoft, flyktiga kolväten, kväve- och svavel föreningar. Isoleringsmattans vikt har i denna 
studie medtagits som beläggningsmassa. 

4.12 Elenergi 
Produktion av elenergi finns med i energidata, dvs. förluster i distributionsledningar ingår. 
Vattenfalls energidata för 1997 har använts för elproduktion I Ml. 

4.13 Transporter 
Transporter har utförts med lastbil (fjärr- och regional trafik), tåg och båt. Transporter har 
medtagits enligt bilaga A för Borlängebron och enligt bilaga B för Tidanbron. Transportdata 
finns samlade i en Trätekrapport /18/ som innehåller transportslag samt ursprungsreferenser. 
Uppgifter om tågtransporter är hämtade från nätverket för godstransporter / 19/. 
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4.14 Underhåll 
Underhåll av beläggningen för Borlängebron beräknas enligt Borlänge kommun att utföras var 
15:e år, dvs 2 gånger under 40 år. Då fräses ca 100 kg/m^ bort och 100 kg/rn^ asfalt läggs på 
igen. På betongbroar kan ofta ny asfalt läggas utan avfräsning vid första omasfalteringen. I det 
här fallet med en träbro är osäkerheten större, och avfräsning antas utföras varje gång. 
Beläggningsunderhåll har medtagits som avfräsning och den avfrästa asfalten antas 
återanvändas direkt, dvs inget nytt material (makadam och bitumen) tillförs utan endast 
energi t i l l asfaltverket ingår. 

Underhåll av beläggningen på Tidanbron har antagits t i l l en asfaltering med halva den 
ursprungliga mängden. 

Ommålning av målade träytor antas i denna analys att utföras var 10:e år, dvs 3 gånger under 
40 år. Då antas att man målar ett varv med täcklasyren och ett varv med Falu fasadtarg. 

Under brons livslängd antas att 5-10 % av räckesvirket behöver bytas ut. I analysen ingår 
nytt virke och deponi av en del av det gamla. Resten av det gamla virket energiutvinns och 
lämnar systemet (fördelning enligt kap. 5.3). 

5 Miljöprofiler 

Inventeringsdata har räknats samman t i l l inventeringsprofiler som innehåller utsläpp t i l l luft, 
vatten och mark, samt primärt resursuttag och energianvändning, se Bilaga C och D. 
Inventeringsdata redovisas i kapitel 5.1 respektive 5.2 med diagram där huvudsakligen de 
ämnen som sedan används t i l l miljöpåverkansbedömning har tagits med. För vardera bron 
redovisas för tillverkningen av bron: 

- Resursuttag 
- Energianvändning 
- Utsläpp t i l l luf t 
- Utsläpp t i l l vatten 
- Utsläpp t i l l mark 

Resursuttaget av rundvirke (timmer), i kg rå vikt, dominerar för broarna. Trävirket används 
t i l l produktion av limträ och sågad vara, samt t i l l biobränsle. Se Figur 13 och Figur 18. 

En stor del av energianvändningen utgörs av biobränsle och av olja, se Figur 14 och Figur 19. 
Biobränsle består av flis och spån från sågverket, och används vid tillverkningen av 
träprodukter, t i l l uppvärmning och virkestorkning. Olja används framförallt t i l l transporter. 
Elenergin utgörs huvudsakligen av kärnkraft (53 % ) och vattenkraft (47%). 

Luftutsläppen domineras av koldioxid, som kommer från produktion av stålbeslag och 
träprodukter samt från transporter, se Figur 15 och Figur 20. Se även Bilaga C och D. Där 
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redovisas i diagram vilka delar av bron som bidrar med luftutsläpp av koldioxid, kväveoxider 
och svaveldioxid. 

Utsläppen t i l l vatten utgörs framförallt av BOD (biokemisk sy re förbrukning), COD (kemisk 
syreförbrukning) och olösta fasta partiklar, se Figur 16 och Figur 21. BOD kommer t i l l stor 
del från färgtillverkning. COD kommer också t i l l största delen från produktion av färg, men 
även produktion av limträ och beläggning bidrar. Olösta fasta partiklar kommer huvudsakligen 
från produktion av stål beslag. 

Utsläpp t i l l mark utgörs av restprodukter från tillverkningen av olika produkter. Utsläppen 
har summerats i fyra grupper: aska, farligt avfall, mineralavfall och övrigt avfall, se Figur 17 
och Figur 22. Aska kommer från förbräiming av biobränsle och kan föras tillbaka t i l l skogen. 
Farligt avfall utgörs exempelvis av giftiga kemikalier som kräver särskilt omhändertagande. I 
denna studie har även radioaktivt avfall inkluderats. Mineralavfall och övrigt avfall kan 
deponeras. 

5.1 Bilbro i Borlänge 
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Figur 13. Resursuttag för tillverkning av Borlängebron. 

Mängden rund virke (timmer) avser rå vikt 

Totalt går det åt ca 2970 MJ/m^ att tillverka Borlängebron. Använd energi fördelad på 
energislag visas i Figur 14. 
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Figur 14. Energianvändning för tillverkning av Borlängebron 
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Figur 15. Utsläpp till lu ft från tillverkning av Borlängehron 
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Figur 16. Utsläpp till vatten från tillverkning av Borlängehron 
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Figur 17. Utsläpp till mark från tillverkning av Borlängebron 

1 farligt avfall ingår även högaktivt radioaktivt avfall 

5.2 GCM-bro över Tidan 
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Figur 18. Resursuttag fiir tillverkning av Tidanbron 

Mängden rundvirke (timmer) avser rå vikt 

Totalt går det åt totalt ca 2240 MJ/m" att tillverka Tidanbron. Använd energi fördelad på 
energislag visas i Figur 19. 
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Figur 27. Utsläpp till vatten från tillverkning av Tidanbron 
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Figur 22. Utsläpp till mark från tillverkning av Tidanbron 

I farligt avfall ingår även högaktivt radioaktivt avfall 

5.3 Rivning av bro 
Slutödet för en byggnadskonstruktion kan hanteras på flera sätt i en LCA-studie. 
Konstruktioner har ofta mycket lång livslängd och det är idag osäkert hur de kan komma att 
återanvändas eller återvinnas om ca 40-80 år eller efter ännu längre tid. Hanteringen av 
rivningsmaterial är i dag under ständig utveckling. 

Här antas att bron rivs efter 40 år och att en del av materialen kommer att återvinnas 
alternativt energiutvinnas och att resten går på deponi. Här redovisas därför ett scenario med 
mängder av olika restprodukter tillsammans med energivärde (tabell 5 och 6). Hanteringen 
avser i dag tillgänglig teknik. 

Limträ har vid eldning samma egenskaper som rent, torrt trä. Liminnehållet på 1,5-2 % 
påverkar i liten grad utsläppen vid förbränning. Man kan eventuellt få något förhöjda halter 
av kväveoxider, kolmonoxid och kolväten i rökgasutsläppen. Koldioxiden från förbränning av 
biobränsle ingår i skogens kretslopp och bidrar inte t i l l växthuseffekten. 

Tryckimpregnerat trä innehållande metallsalter kan idag med fördel eldas i godkända 
förbränningsanläggningar enligt /6/. Anläggningarna ska ha rökgasrening och askan ska 
omhändertas som sopförbränningsaska tor slutlig förvaring på deponi. Det skulle också 
kunna vara möjligt alt återta ingående grundämnen från förbränningsaskan. 
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Tabell 5. Scenario för återvinning av Borlängebrons material 

Restprodukter, material Mängd Material Deponi Effektivt 
(kg/m^) återvinning/ (%) energivärde 

energiutvinning 
(%) 

(MJ/m^) 

Trä (limträ, impregnerat trä mm) 286 90 10 4552 

Stål inkl. zink 37 90 10 

Aluminium 0,006 100 0 

Asfaltbeläggning 205 80 20 

Övrigt 0,006 0 100 

Tabell 6. Scenario för återvinning av Tidanbrons material 

Restprodukter, material Mängd Material Deponi Effektivt 
(kg/m^) återvinning/ (%) energivärde 

energiutvinning (MJ/m^) 
(%) 

Trä (limträ, impregnerat trä mm) 236 90 10 3754 

Stål inkl. zink 21 90 10 

Asfaltbeläggning 76 80 20 

Övrigt 1,2 0 100 

6 Miljöpåverkansbedömning 
Brons miljöprofil ger information om utsläppsmängder och resursförbrukning. För att 
beskriva effekten av dessa på miljön kan de räknas om t i l l olika miljöeffekter, t ex 
växthuseffekten, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning, toxicitet. En 
klassificering beskriver vad som bidrar t i l l respektive miljöeffekt genom att varje ämne som 
påverkar miljöeffekten har ett klassificeringsindex som multipliceras med den aktuella 
mängden av ämnet. I karakteriseringen kvantifieras den inbördes relationen mellan de olika 
tlödena som har grupperats under respektive miljöeffektkategori. Här används fyra 
miljöeffekter: 

- växthuseffekten (GWP, Global Warming Potential) 
- försurning (AP, Acidification Potential) 
- övergödning (EP, Eutrofication Potential) 
- marknära ozon (POCP, Photochemical Ozone Creation Potential). 
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Figur 23. Klassificering av utsläpp från tillverkning respektive underhåll för broarna 

I Figur 23 visas en sammanställning av bidragen t i l l de olika miljöeffekterna. Värdena är 
relaterade t i l l det största värdet inom varje miljöeffekt. Det största värdet för samtliga 
miljöeffekter gäller för tillverkning av Borlängebron. Tillverkning av Tidanbron ger ca 85 % av 
dessa värden. Underhåll av broarna ger små bidrag i förhållande t i l l tillverkningen, bara ca 2-14 
% av värdena för tillverkning. 

6.1 Växthuseffekten 
Solljus som når jorden strålar tillbaka t i l l rymden, men en del värmestrålning fångas upp av 
gaser i atmosfären. Detta är ett naturligt fenomen som kallas växthuseffekten. De naturliga 
växthusgaserna är framförallt vattenånga och koldioxid. Under de senaste 150 årens 
industrialism har människan, framförallt genom förbränning av fossila bränslen, tillfört s k 
växthusgaser t i l l atmosfären, t ex koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon. En ökad 
växthuseffekt kan medföra höjd temperatur på jorden med åtföljande klimatförändringar och 
problem med t ex höjd havsnivå. 

Tabell 7. Klassificeringsindex för växthuseffekten 

Ämne Klassificerings
index 

CO 3,0 

C02 1,0 

HxCy except CH4 11.0 

CH4 26,0 

N 2 0 270,0 
NOx 7,0 
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6.1.1 Borlängebron 

Tillverkning av bro 
Växthuseffeitt GWP 100 

Underhåll av bro 
Växthuseffekt GWP 100 
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Figur 24. Bidrag till växthuseffekt från 
tillverkningen av Borlängebron 
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Figur 25. Bidrag till växthuseffekt från 
underhållet av Borlängebron 

Det största bidraget t i l l växthuseffekten från brons tillverkning kommer från C02-utsläppen. 
Enligt Bilaga B kormner C02-uts läppen fi-ämst från produktion av stål och limträ samt från 
transporter. Övriga ämnen som påverkar växthuseffekten mest är NOx, CO och CH4. NOx-
utsläppen härstammar enligt Bilaga B huvudsakligen från limträ och transporter. CO kommer 
från limträtillverkning och CH4 från transporter. 

Koldioxid (C02), kväveoxider (NOx) och kolväten (CxHy) kommer i huvudsak från 
förbränning av fossila bränslen. 

När det gäller växthuseffekten är underhållets bidrag ca 5 % av bidraget från tillverkning. 

6.1.2 Tidanbron 
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Figur 26. Bidrag till växthuseffekt från 
tillverkningen av Tidanbron 

80000 

70000 

^ 60000 

« 50000 

'5 40000 

S 30000 
TI 

£ 20000 

10000 

o 

Underhåll av bro 
Växthuseffekt GWP 100 

Figur 27. Bidrag till växthuseffekt från 
imderhållet av Tidanbron 
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Det största bidraget t i l l växthuseffekten från brons fillverkning kommer från C02-uts läppen. 
Enligt Bilaga B kommer C02-uts läppen främst från transporter samt från produktion av 
träprodukter och stål. Övriga ämnen som mest påverkar växthuseffekten är NOx, CO, CH4 
och HxCy. NOx-utsläppen härstammar enligt Bilaga B huvudsakligen från limträ och 
transporter. CO kommer från limträtillverkning och CH4 från transporter. 

När det gäller växthuseffekten är underhållets bidrag ca 13 % av bidraget från tillverkning. 

6.2 Försurning 
När marken försuras frigörs ämnen som gör att växter kan skadas. Utsläpp som är försurande 
är bl a svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Flera av dessa kommer från förbränning av 
fossila bränslen. 

Tabell 8. Klassificeringsindex för försurning 

Ämne Klassificerings-
index 

HCl 0,9 

H2S 2,0 

802 1,0 
SOx 1,0 

NH3 1.9 
NOx 0.7 

6.2.1 Borlängebron 

Tillverkning av bro 
Försurn ing 

Underhåll av bro 
Försurn ing 
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Figur 28. Bidrag till försurning från 
tillverkningen av Borlängebron 

Figur 29. Bidrag till försurning från 
underhållet av Borlängebron 
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Försurning påverkas t i l l största delen av utsläpp av NOx och S02. NOx kommer från 
produktion av limträ samt från transporter. S02 kommer enligt Bilaga B från limträ, 
transporter och stål- och zinkproduktion. 

När det gäller försuming är underhållets bidrag ca 3 % av bidraget från tillverkning. 

6.2.2 Tidanbron 
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<o 250 

Underhåll av bro 
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Figur 30. Bidrag till försurning från 
tillverkningen av Tidanbron 

Figur 3L Bidrag till försurning från 
underhållet av Tidanbron 

Försurning påverkas t i l l största delen av utsläpp av NOx och S02. NOx kommer från 
produktion av limträ samt från transporter. S02 kommer enligt Bilaga B från limträ, 
transporter och stål- och zinkproduktion. 

När det gäller försuming är underhållets bidrag ca 8 % av bidraget från tillverkning. 

6.3 Övergödning 
Kväve och fosfor är nödvändiga för alla växter, men utsläpp av kväveföreningar, fosfor och 
ammoniak i för stora mängder kan vara skadligt för växtligheten. I havet bidrar övergödning 
t i l l ökning av snabbväxande alger som påverkar allt l iv i vattnet. På land kan ett visst 
kvävetillskott ge ökad tillväxt, men för stora mängder ger skadliga effekter. 
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Tabell 9. Klassificeringsindex för övergödning 

Ämne Klassificerings
index 

NH3 2,7 
NOx 1,0 

N 0 3 3,3 

P-tot 32,9 

N-tot 3,3 

6.3.1 Borlängebron 
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Figur 32. Bidrag till övergödning från 
tillverkningen av Borlängebron 
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Figur 33. Bidrag till övergödning från 
underhållet av Borlängebron 

Det största bidraget korrmier från kväveoxider, NOx, som härstammar från produktion av 
limträ och från transporter. 

När det gäller övergödning är underhållets bidrag ca 3 % av bidraget från tillverkning. 
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6.3.2 Tidanbron 
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Figur 34. Bidrag till övergödning fi'ån 
tillverkningen av Tidanbron 
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Figur 35. Bidrag till övergödning från 
underhållet av Tidanbron 

NOx kommer från produktion av limträ och från transporter. P-tot kommer framförallt från 
färgtillverkningen. 

När det gäller övergödning är underhållets bidrag ca 14 % av bidraget från tillverkning. 

6.4 Marknära ozon 
Marknära ozon bildas genom en kemisk reaktion mellan kolväten och kväveoxider under 
inverkan av solljus. Bilar och andra fordon ger stora utsläpp av både kväveoxider och 
kolväten. Marknära ozon påverkar växternas tillväxt, men det kan även ge besvär för 
människor t ex huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär. Förbränning av biobränsle och 
skogsbruk (avverkning och transport) ger utsläpp t i l l luft av kolmonoxid och kolväten. 

Tabell 10. Klassificerings index för marknära ozon 

Ämne Klassificerings
index 

CO 0,04 
HxCy except CH4 0.4 
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Figur 36. Bidrag till marknära ozon från 
tillverkningen av Borlöngebron 

except 

Figur 37. Bidrag till marknära ozon från 
underhållet av Borlängebron 

Utsläpp av CO kommer t i l l största delen från tillverkning av träprodukter (91%) och från 
transporter (8%). Utsläpp av HxCy t i l l luf t från tillverkningen av bron kommer 
huvudsakligen från limträ (84%), transporter (11 % ) , impregnerat virke och färg. 

När det gäller underhållet kommer HxCy-utsläppen från färgen. För marknära ozon är 
underhållets bidrag ca 5 % av bidraget från tillverkningen. 

6.4.2 Tidanbron 
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Figur 38. Bidrag till marknära ozon från 
tillverkningen av Tidanbron 

Figur 39. Bidrag till marknära ozon från 
underhållet av Tidanbron 
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Utsläpp av CO kommer t i l l största delen från tillverkning av träprodukter (90%) och från 
transporter (9%). Utsläpp av HxCy kommer från limträ (57%), impregnerat virke (23%), 
transporter (11%) och färg (9%). 

När det gäller marknära ozon är underhållets bidrag ca 14 % av bidraget från tillverkning. 

7 Värdering 

Det finns idag ett flertal värderingsmetoder som används och som är under utveckling. 
Värderingsmetoderna har värderingsindex för olika miljöproblem t.ex. växthuseffekt, 
försurning, resursanvändning så att dessa kan vägas ihop t i l l ett enda värde på 
miljöbelastningen. Värderingar görs utifrån idag kända problem och miljömål. Metoderna 
baseras på olika principer. Här används tre värderingsmetoder: 

-EPS 
- effektkategori 
- ekoknapphet. 

Värderingsmetoder och resultat för tillverkningen av broarna beskrivs närmare i kapitel 7.1-
7.3. Metodemas värderingar är ganska olika, vilket framgår av Figur 40. V i d brons avveckling 
har medtagits det material som går t i l l deponi. Det material som förbrämis har inte tagits med, 
och inte räknats broarna t i l l godo, utan energin antas användas t i l l någon annan produkt. EPS 
och ekoknapphet värderar inte utsläpp t i l l mark, och därmed inte de restprodukter som efter 
brons avveckling skickas t i l l deponi. EPS värderar användning av vissa resui^ser, t ex arsenik, 
krom och koppar som används t i l l impregnering. Samtliga metoder visar att underhållet av 
Tidanbron ger större miljöbelastning an underhållet av Borlängebron, vilket kan förklaras av 
att Tidanbron har större yta som målas. 
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7.1 EPS-metoden 
EPS-sytemet (Environmental Priority Strategies in Product Design) är utvecklat i Sverige i 
början av 1990-talet. Den sammanlagda miljöpåverkan beräknas i index E L U (Environmental 
Load Unit) per kg utsläpp eller resursanvändning. E L U beskriver påverkan på fem 
skyddsobjekt, biologisk mångfald, människors hälsa, produktion, naturresurser och estetiska 
värden. Det index som beräknas ska ange den betalningsvillighet som finns i OECD-ländema 
tor att undvika miljöpåverkan på dessa skyddsobjekt. EPS-metoden lägger tyngdpunkten på 
energianvändningen och tar stor hänsyn t i l l växthuseffekten. Den värderar också energi- och 
materialresurser. 

7.1.1 Borlängebron 
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Figur 41. EPS-metoden, tillverkning av Borlängebron 

De största bidragen t i l l EPS-indexet kommer för Borlängebron från resursanvändning av olja, 
zink och järn samt från utsläpp t i l l luft av koldioxid. 
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7.1.2 Tidanbron 
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Figur 42. EPS-metoden, tillverkning av Tidanbron 

De största bidragen t i l l EPS-indexet kommer för Tidanbron från resursanvändning av ämnena 
arsenik, krom, koppar och zink. Sedan bidrar även användning av olja och utsläpp t i l l luft av 
koldioxid. 

7.2 Effektkategorimetoden 
ET norm (Environmental Theme method) utvecklades ursprungligen i Holland och har sedan 
anpassats t i l l Sverige. Normaliserat index för Sverige har använts i denna studie. Den 
sammanlagda miljöpåverkan beräknas i index ET impact points per kg, g eller MJ utsläpp 
eller resursanvändning. ET finns även som viktat index för lång och kort sikt för miljömål i 
Sverige. Inventeringsdata räknas om t i l l bidrag t i l l olika miljöeffekter, s k effektkategorier. 
Dessa är resursanvändning av fossil energi, resursanvändning av elektricitet, markanvändning, 
växthuseffekt, nedbrytning av ozonlagret, försurning, övergödning, bildande av marknära 



35 

ozon, giftighet, avfall, farligt avfall och utsläpp av COD. Den aktuella miljöeffekten jämförs 
med kritiska miljöbelastningen. 

7.2.1 Borlängebron 
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Figur 43. Effektkategorimetoden, tillverkning av Borlängebron 

De stora bidragen t i l l index för effektkategorimetoden kommer för Borlängebron från utsläpp 
t i l l luft av kväveoxider och koldioxid, utsläpp t i l l mark av övrigt avfall samt från 
resursanvändning av olja, vattenkraft och kärnkraft. 
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7.2.2 Tidanbron 
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Figur 44. Effekt kategorimetoden, tillverkning av Tidanbron 

De stora bidragen t i l l index för affektkategorimetoden för Tidanbron kommer från utsläpp t i l l 
luft av NOx, VOC och C02, utsläpp t i l l mark av övrigt avfall samt från resursanvändning av 
olja, vattenkraft och kärnkraft. Även utsläpp t i l l luft av HxCy, CO och S02 bidrar. 
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7.3 Ekoknapphetsmetoden 
ECO Sweden har använts. ECO (Eco-scarcity method) utvecklades i Schweiz och metoden 
har sedan anpassats t i l l svenska förhållanden. Ekologisk knapphet definieras som förhållandet 
mellan total miljöbelastning och kritisk belastning inom ett geografiskt område. Den kritiska 
belastningen beräknas utifrån vad naturen tål eller utifrån politiska mål. I den svenska 
versionen används i första hand svenska politiska miljömål som mått på den kritiska 
belastningen. Metoden värderar energiresurser högt. Materialresurser värderas inte. 

7.3.1 Borlängebron 
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Figur 45. Ekoknapphetsmetoden, tillverkning av Borlängebron 

De största bidragen t i l l ekoknapphetsindex kommer för Borlängebron från utsläpp t i l l luft av 
flyktiga organiska föreningar (VOC), kväveoxider och koldioxid samt resursanvändning av 
olja. VOC härstammar t i l l 99 % från färgen. 
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7.3.2 Tidanbron 
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Figur 46. Ekoknapphetsmetoden, Tidanbron 

För ekoknapphetsindex för Tidanbron dominerar bidraget från utsläpp t i l l luft av flyktiga 
organiska föreningar, VOC. Utsläpp t i l l luft av NOx, C02, HxCy och S02 bidrar också. 
VOC härstammar nästan t i l l 100 % från tillverkning av färgen. 
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8 Resultat och förbättringsmöjligheter 

Detaljerade resultat redovisas i kapitel 6 och 7 för olika miljöeffekter och olika 
värderingsmetoder. I Figur 47 och Figur 48 har bidrag t i l l miljöeffekter och miljövärdering för 
att tillverka broarna fördelats på de olika materialen samt transportarbetet. 
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Figur 47. Miljöeffekter och värdering fördelat på material för tillverkningen av 
Borlängebron 
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Broarna består t i l l största delen av trä, och deras miljöpåverkan beror därför t i l l stor del på 
trämaterialets miljöpåverkan. A v Figur 47 och Figur 48 framgår att träproduktema dominerar 
när det gäller marknära ozon och även ger stora bidrag t i l l försurning och övergödning. 

Miljöpåverkan från träprodukter kommer framförallt från utsläpp t i l l luf t av koloxid, 
koldioxid, kväveoxider och kolväten och härstammar t i l l stor del från fossila bränslen som 
används inom skogsbruk och sågverk. 

Varmförzinkade ståldetaljer ger relativt stort bidrag, framförallt t i l l växthuseffekten. Samma 
data för ståltillverkning har använts t i l l stål oberoende av var det har tillverkats. EPS-metoden 
värderar resursanvändning av zink högt. 

Transporter ger ganska stora bidrag t i l l miljöeffekterna växthuseffekt, försurning och 
övergödning. Det beror främst på utsläppen från förbränning av fossila bränslen vid 
användning av lastbilstransporter. För att göra träbroar mer miljövänliga bör man använda 
miljövänliga transportmedel för materialtransporter t i l l bron. Generellt sett är eldrivna 
tågtransporter miljövänligare än lastbilstransporter. Man bör också sträva efter att använda 
lokala råvaror för att få kortare transporter och därmed minskade utsläpp. 

De transporter som medtagits gäller specifikt för dessa broar. Transportsträckan för den 
färdiga träbron blir olika för varje bro, eftersom de ska placeras på olika ställen i landet. 
Transporten av ståldetaljer för t.ex. Borlängebron gäller specifikt för denna bro, eftersom 
tillverkare av ståldetaljerna var kända och dessa i sin tur visste varifrån de köpt stål under den 
aktuella perioden. Underleverentörer köper stål på världsmarknaden där det för tillfället har 
lägst pris. Transportsträckan för en ståldetalj kan därför bli olika beroende på var och när den 
tillverkades. 

Inventeringsdata för impregneringsmedel och färger är inte kompletta, men ger ändå utslag i 
resultatet, och deras inverkan kan inte försummas. Mängden impregneringsmedel och 
mängden färg är olika för de två träbroama. 

Färgmängden är större för Tidanbron som har balkar och ett långt räcke. Det är framförallt 
utsläpp av flyktiga organiska ämnen frän tillverkning av alkydoljefårgen som ger effekt. Vid 
utformningen bör man minimera de målade ytorna, för att minska miljöbelastningen från 
målning och ommålning. 

Ti l l Tidanbron, som byggdes 1994, användes t i l l hela bron CCA-impregnerat virke, dvs virke 
impregnerat med koppar-krom-och arseniksalter. Tidigare användes t i l l tryckimpregnering 
endast CCA-medel, men eftersom man numera vi l l minska användningen av de giftiga ämnena 
krom och arsenik har under de senaste åren andelen virke impregnerat med enbart 
koppannedel ökat. T i l l träbroar används inte längre impregneringsmedel som innehåller krom 
och arsenik. Ti l l Borlängebron, som byggdes 1997, användes t i l l impregnering av räckesvirket 
ett medel med kopparsalter. Övrigt trämaterial i Borlängebron var oimpregnerat. 

T i l l Borlängebron användes t i l l träimpregnering 14 g koppar Irc^ broyta. T i l l Tidanbron 
användes t i l l träimpregnering 339 g koppar /m^ broyta, 387 g krom /m~ broyta och 677 g 
arsenik /m^ broyta. Resursuttaget, produktionen av koppar och energianvändningen vid 
impregneringsanläggningen ingår i analysen. 
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Värderingsmetoderna värderar brons material olika. EPS värderar de ingående 
materialresursema t ex zink och koppar högt, effektkategorimetoden värderar 
energianvändning och utsläpp från stål- och färgtillverkning relativt högt och ekoknapphet 
värderar VOC-utsläppen t i l l luft från färgtillverkningen högt. 

Värderingen är i denna studie i första hand avsedd att användas som hjälp för miljöanpassad 
produktutveckling. V i d eventuell jämförelse med andra broar måste hänsyn tas t i l l brotyp, 
spännvidd och broyta, samt även t i l l de avgränsningar, uppskattningar och antaganden som 
gjorts. 

Rätt utformade och väl underhållna träbroar kan ha en lång livslängd. Hur broarna kommer att 
hanteras vid sitt slutöde och hur det ska värderas är oklart, eftersom värderingsmetoderna inte 
är färdigutvecklade. Det är också osäkert vilken teknik som finns för återanvändning eller 
återvinning om 40-80 år eller efter ännu längre tid. Slutödet redovisas därför som mängd av 
olika restprodukter tillsammans med kvarvarande energivärde. 
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BILAGA A Transporter och transportmedel för Borlängebron 

Följande transporter belastar bron i denna LCA. Transportsträckoma är framtagna utifrån 
information om tillverkningsort och transportmedel samt genom uppskattning av avståndet. 

Transport av stål till Bygdsiljum, vägt medelvärde av nedanstående 
Fartyg 180 km 
Tåg 1120 km 
Lastbil, fjärrtransport 920 km 
Lastbil, regional transport 40 km 

räckesdelar: 
från Slovakien till Sundsvall med tåg, 2450 km, 37,2 % 
fi'ån Katowice, Polen till Sundsvall med tåg, 2200 km, 9,5 % 
från Katowice, Polen till Sundsvall med lastbil f j ärr transport, 2200 km, 10,2 % 
från Sundsvall till Sundsbruk med lastbilregional transport, 20 km, 56,9 % 
från Sundsbruk till Bygdsiljum med lastbil jjärrtransport, 320 km, 56,9 % 

gängade stänger: 
från England till Göteborg med båt, 1200 km, 14,0% 
från Danmark till Göteborg med båt, 350 km, 4,6% 
från Göteborg till Bygdsiljum med lastbil fr ärrtransport, 1180 bri, 18,6% 

övrigt: 
från Göteborg till Bygdsiljum med lastbil fr ärr transport, 1180 km, 24,5 % 
från Bygdsiljum till Vännäs och åter med lastbil regional transport, 220 km, 11,8% 

Transport av zink till Bygdsiljum. antaget lika som ovanstående 
Fartyg 180 km 
Tåg 1120 km 
Lastbil, f j ärrtransport 920 km 
Lastbil, regional transport 40 km 

Transport av färg till Bygdsiljum 
Lastbil, f j ärrtransport 1160 km 

Transport av plywoodtill Bygdsiljum 
Lastbil, f j ärrtransport 900 km 

Transport av aluminium till Bygdsiljum 
Lastbil, fjärrtransporl, 340 km 

Transport av bro till Borlänge 
Lastbil, f j ärrtransport 730 km 

Transport av asfaltbeläggning till bron 

Lastbil, regional transport 16 km 
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BILAGA B Transporter och transportmedel för Tidanbron 

Följande transporter belastar bron i denna LCA. Transportsträckoma är framtagna utifrån 
information om tillverkningsort och transportmedel samt genom uppskattning av avståndet. 

Transport av stål till Bygdsiljum, 
Lastbil, Q ärrtransport 850 km 

Transport av zink till Bygdsiljum, antaget lika som ovanstående 
Fartyg 180 km 
Tåg 1120 km 
Lastbil, fjärrtransport 960 km 

Transport av färg till Bygdsiljum 
Lastbil, f j ärrtransport I I 20 km 

Transport av plywood till Bygdsiljum 
Lastbil, 5ärrtransport 900 km 

Transport av bro till Tidan 
Lastbil, f j ärrtransport 920 km 

Transport av asfaltbeläggning till bron 

Lastbil, regional transport 20 km 
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BILAGA C Miljöprofil för Borlängebron 

Miljöprofilen gäller för tillverkning av 1 st tvåfilig träbro för fordonstrafik i Borlänge, från 
"vaggan" t i l l färdig bro. Utsläpp med mindre mängd än 1 g har inte tagits med. 

Ämne Utsläpp t i l l luf t 

(g) 
A O X 19 
Ashes 504 
Ca 6 
CH4 14552 

CO 168641 
Co, Kobolt 21 
C 0 2 12945798 
Cr 1 
CxHy 33472 
Dust 2239 
Fe 72 
H2S 68 
HCl 125 
HF 166 
HxCy except CH4 6410 
N 2 0 80 
NH3 379 
N i 1 
NOx 114717 
Oil 21 
Particulates 29132 
Pb 8 
S02 22268 
SOx 2388 
Sulphates 12 
Urea 379 
VOC 62720 
Z n 63 

Ämne Utsläpp t i l l vatten 

(g). 
Aluminium, A l 
BOD 
Cl-
Co, Kobolt 
COD 
Dissolved solids 
Fe 
HxCy except CH4 
Klorid, Cl-
M n 

2 
586 
543 

10 
3609 
1563 

21 
3 

17 
9 
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NH3 2 
NOx 1511 
N-tot 153 
Oil 3 
Olja och fetter 9 
P 4 
Pb 1 
P-tot 16 
Sr 15 
Sulphates 12993 
Suspended solids 178 
Zn 3 

Ämne Utsläpp t i l l mark 

(g) 
Ashes 18068 
Ball mil l dust 7 
bauxite residue 1383 
Carbon waste 10 
FA 5160 
Fst avfall 10121 
Gruvavfall 2090 
Industrial waste 653422 
inert material, sand etc 143 
Mineral waste 3268458 
NaOH 10 
Natriumbisulfit 1804 
Radioaktivt högaktivt 552 
Rivningsavfall 899 
Slags and ash 3 
Spillbark 3866 
Spillolja 10 
Toxic chemicals 540 
Övrigt avfall 1292671 

Ämne Resursuttag 
(kg) 

Koppar 5,4 
Järn 6386,6 
Zink 96 
Kol 1611,3 
Naturgas 759 
Olja 5680,9 
Rundxirkc 113374.6 

Ämne Energianvändning 
(MJ)_ 

Biobränsle 151920 
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Olja 
K o l 

Naturgas 
Kärnkraft 
Vattenkraft 

166212 
43827 
39391 
45879 
39708 

Av C02-uts läppen kommer en tredjedel från stålbeslag, och knappt en tredjedel från vardera 
av limträ och transporter. A v NOx-utsläppen kommer drygt hälften från limträ och en 
tredjedel från transporter. För S02 gäller att drygt en tredjedel kommer från limträ och 
knappt en tredjedel från vardera av transporter och varmförzinkat stål. 

Transporter 
27% 

L i m t r a 

Asfaltbeläggning' 
7% 

Färg 
2% 

Impregnerat trä 
1% 

3% Sålbeslag 
32% 

Figur Cl. Utsläpp av C02 till luft från tillverkning av Borlängebron 

Transporter 
33% 

Asfaltbeläggning 
3% Färg 

1 % 
Impregnerat trä 

1 % Sålbeslag 
6% 

L i m t r a 

Zink 
1 % 

Figur C2. Utsläpp av NOx till luft fi'ån tillverkning av Borlängebron 
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T r a n s p o r t e r 
2 3 % 

Asfaltbeläggnin 
7 % 

Övr ig t 

Limträ 
3 8 % 

mpregnerat trä 

Stålbeslag 
1 5 % 

Figur C3. Utsläpp av S02 till luft från tillverkning av Borlängebron 
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BILAGA D Miljöprofil förTidanbron 

Miljöprofilen gäller för tillverkning av 1 st träbro för GCM-trafik över Tidan, från "vaggan' 
t i l l färdig bro. Utsläpp med mindre mängd än 1 g har inte tagits med. 

Ämne Utsläpp t i l l luf t 

(g) 
A O X 45 
Ashes 198 
Ca 2 
CH4 6888 
CO 105560 
Co, Kobolt 8 
C02 7416784 
CxHy 14084 
Dust 5353 
Fe 28 
H2S 161 
HCl 51 
HF 65 
HxCy except CH4 10814 
N 2 0 73 
NH3 161 
NOx 68814 
Oil 8 
Particulates 16679 
Pb 3 
S02 14267 
SOx 1047 
Sulphates 5 
Urea 160 
VOC 139124 
Zn 

Ämne Utsläpp t i l l vatten 

(g) 
BOD 1121 
Cl- 213 
Co, Koboh 4 
COD 5608 
Dissolved solids 613 
Fe 8 
HxCy except CH4 6 
Klorid, Cl- 7 
M n 4 
N 0 3 1 
NOx 1395 
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N-tot 138 
Oil 2 
Olja och fetter 4 
P 1 
P-tot 68 
Sr 6 
Sulphates 28051 
Suspended solids 91 
Zn 1 

Ämne Utsläpp t i l l mark 

(g) 
Ashes 27394 
Cu 38 
FA 2448 
Fst avfall 22975 
Gruvavfall 30619 
Industrial waste 256277 
Mineral waste 1281989 
Natriumbisulfit 9307 
Radioaktivt högaktivt 321 
Rivningsavfall 481 
Slags and ash 6 
Spillbark 24571 
Spillolja 62 
Toxic chemicals 144 
Övrigt avfall 692771 

Ämne Resursuttag 

(kg) 
Arsenik 78 
Krom 45 
Koppar 39 
Järn 1187 
Zink 89 
Kol 726 
Naturgas 325 
Olja 2896 
Rundvirke 62122 

Ämne Energianvändning 
(MJ) 

Biobränsle 86721 
Olja 88435 
Kol 19741 
Naturgas 16874 
Kärnkraft 24580 
Vattenkraft 21260 
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Av C02-uts läppen kommer en tredjedel från transporter, och knappt en tredjedel från 
vardera av limträ och stålbeslag. A v NOx-utsläppen kommer drygt hälften från limträ och trä, 
samt en tredjedel från transporter. För S02 gäller att drygt en tredjedel kommer från limträ 
och trä, och knappt en tredjedel varmförzinkat stål, knappt en Qärdedel från transporter och 
10% från färg. 

Transporter 
3 0 % 

Asfaltbeläggnin 
3% 

Limtra 

Koppar Zink 

Impregnerat trä 
8% 

Stålbeslag 
2 2 % 

Figur Dl. Utsläpp av C02 till luft från tillverkning av Tidanbron 

Transpo r te r 
3 6 % 

Limträ 
3 8 % 

Asfal tbeläggning 
1 % 

Färg 
3 % 

^'"•^ Stålbeslag Impregnerat trä 
2 % 40 /^ 1 6 % 

Figur D2. Utsläpp av NOx till luft fr an tillverkning av Tidanbron 
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Transpo r te r 

2 2 % 

Asfaltbeläggning 
3 % 

Limtra 

Övr ig t 

Koppar 
2 % 

Impregnerat trä 
1 1 % 

Stålbeslag 
9 % 

Figur D3. Utsläpp av S02 till luft från tillverkning av Tidanbron 
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