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Förord 

Inom Träteks FoU-område "Trä och Miljö" har arbetet med miljöanpassad produktutveckling 
med hjälp av livscykelanalys (LCA) påbörjats. Föreliggande rapport redovisar resultaten av en 
livscykelanalys baserad på LTA-metoden (livstidsvärdering) för tre småhus av trä. Denna 
studie baseras ti l l en del på inventeringsdata från arbete som Trätek tidigare har genomfört 
inom FoU-området. 

I avsnittet som behandlar inomhusmiljö har Finn Englund, Trätek medverkat. 

I samband med detta arbete har även en metodik-rapport utarbetats av Martin Erlandsson, 
Rang-Sells Miljökonsult AB. 1 den vidareutvecklas LTA-konceptet. 

Arbetet har finansierats av Träforsk och NUTEK. 

Stockholm 1998-03-03 

Joakim Norén 



Sammanfattning 
En miljö värdering har genomförts för tre enfamiljs småhus av trä. I studien har Hvscykel-
analysmetodik baserad på livstidsvärdering (LTA) tillämpats. Studien omfattar en inventering 
"från vaggan ti l l grav". En miljöpåverkansbedömning som omfattar husens bidrag till de fyra 
miljöeffekterna växthuseffekten, försurning, övergödning och fotokemisk ozonbildnining har 
utförts. En värdering enligt två värderingsmetoder (EPS och Effektkategorimetoden) har 
genomförts. I studien ges även en beskrivning av vilka faktorer som har betydelse för inom
husmiljön i ett hus. 

Resultaten från denna studie visar att: 

Utsläppen t i l l luft domineras av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, svaveloxider och kol
väten som samtliga kommer från förbränning av fossila bränslen. Störst är utsläppet av kol
dioxid som fräinst kommer från tillverkningen av betong. Betonginnehållet i husets grund far 
således stor inverkan på resultatet av värderingen. 

Användningsfasen för husen står för den klart största energianvändningen. Värderingen visar 
att husens användningsfas också medför den största miljöpåverkan. Generellt gäller att energi
effektiva hus med låga U-värden och litet behov av underhåll medför stora miljövinster. 

Hur småhusen kommer att hanteras vid sitt slutöde och hur det skall värderas är oklart. Dels 
ligger slutödet för småhusen väldigt långt bort i tiden (okänd teknikutveckling), dels är värde
ringsmetoderna inte särskilt utvecklade för denna typ av långlivade produkter. För slutödet 
antas ett scenario som beskriver hur stor mängd av materialen i huset som återvinns (material
återvinning och/eller energiutvinning) eller deponeras. Hanteringen av de olika materialen i 
husen avser den teknik som är tillgänglig i dag. Slutödet har inte värderats eftersom värde
ringsindex sannolikt inte är anpassade för att värdera rivningsavfall. Brärmbara material som 
ingår i huset, t ex trämaterial och vissa plaster, kan användas för energiutvinning. 

Bakgrund 
Miljöfrågorna har under de senast åren fått ökad betydelse för samhällsutvecklingen. Detta 
medför samtidigt ett ökat behov av miljöinförmation. Byggnader och byggnadsmaterial är 
produkter för vilka det för närvarande finns ett stort behov av att ta fram miljöinformation från 
ett kretsloppsperspektiv. 

Inom byggsektorn pågår arbete med att utveckla deklarationer som redovisar miljö- och 
energidata för olika byggmaterial och produkter. Deklarationerna är en egendeklaration av 
tillverkande företag och kallas Byggvarudeklarationer / I / . I första hand kommer dessa att 
innehålla kvalitativa uppgifter, men utvecklingen går mot att även inkludera kvantitativa data. 
Arbetet sker på initiativ från byggsektorns Kretsloppsråd. Trätek och Träinformation har 
utarbetat en Byggvarudeklaration för sågade och hyvlade trävaror 121. 

Trätek har inom ett nordiskt projekt utvecklat ett system att miljödeklarera träprodukter /3/. 
Nationellt har Trätek utvecklat systemet som nu omfattar nio produktgrupper och drygt 60 
olika träprodukter. Systemet baseras på den s k typ Ill-märkningen enligt ISO 14 000-
systemet och LCA-metodik. Förutom dessa miljöprojekt har Trätek under 1990-talet arbetat 
med olika miljöprojekt till stöd för den trämekaniska industrins utveckling. Det gäller såväl 



projekt om yttre miljön som projekt om inomhusmiljön i byggnader. Bland de som gäller den 
yttre miljön kan nämnas utsläpp av NO^ från sågverkens pannanläggningar respektive terpen-
utsläpp från torkanläggningar. Bland de som gäller inomhusmiljö kan nämnas att ett ackre
diterat laboratorium för emissionsmätning av VOC (Volatile Organic Compunds) med FLEC-
metoden har byggts upp och olika mätningar av VOC från träslag och träprodukter utförts. 
Trätek har även medverkat t i l l uppbyggnad av metodik inom miljöområdet I Al. 

I det nationella projektet "Miljövärdering av byggnader" vid KTH Gävle, pågår arbete med att 
ta fram en värderingsmetod för byggnaders miljöpåverkan. Värderingsmetoden skall kuima 
användas på en befintlig byggnad, inför nybyggnad eller om- och tillbyggnad. Metoden 
baseras på fyra miljötema: 

1. Energiflöden 
2. Materialflöden 
3. Innemiljö 
4. Utemiljö 

I metoden kommer värderingen av den externa påverkan d v s energi- och materialflöden att 
baseras på LCA-metodik. 

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att analysera och värdera miljöpåverkan från ett 
material eller en produkt under hela dess livscykel, från utvinning av råmaterial t i l l avfalls
hantering. Metoden föreligger som internationell standard 151 men är fortfarande i ett tidigt 
utvecklingsskede. Metoden kan användas som ett verktyg vid miljö värdering av byggnader. 
Det krävs dock stora förenklingar för att kunna hantera analysen av ett så stort system som en 
hel byggnad utgör. 

Livstidsanalys (LTA) är en variant av livscykelanalys och är den metod som tillämpas och 
vidareutvecklas 161 i det nationella projektet "Miljövärdering av byggnader". Metoden upp
fyller de krav som ställs på en LCA-metod enligt ISO 14040. LTA-metoden är speciellt 
lämpad för att studera produkter med lång livslängd som t ex byggnader. LTA-metoden be
skriver hur produkter skall inventeras samt hur erhållna miljödata skall struktureras. Inven
teringsmetodiken tillämpas i Träteks miljödeklarationer I Al. 

Målbeskrivning 
Målet med studien är att med hjälp av livscykelanalys (LCA) baserad på LTA-metoden 
(livstidsvärdering) genomföra en miljö värdering av småhus byggda i trä. 

Det primära syftet är att tillämpa och bygga upp kunnande om LCA. I denna smdie används 
LCA för att miljövärdera komplexa träprodukter som trähus. LCA har valts för att visa på 
styrka och svagheter avseende miljöpåverkan för de produkter som ingår i ett trähus, samt att 
peka på skeenden i livscykeln där miljöanpassad produkmtveckling kan vara väl motiverad. 
Resultaten från studien skall inte användas för att jämföra olika småhus. 



Omfattning 

Produkten 
LCA-studien har genomförts för tre småhus av trä. Småhus 1 och 2 är en- och ett halvplans 
hus med förhöjda väggliv och med en bostadsyta på ca 150 m^ Småhus 1 är utfört med en 
krypgrund och grundmur av LECA-block. Småhus 2 är utförd med en betongplatta på mark. 
Det huset ingår i smdien för att erhålla jämförelse av grundaltemativen. I övrigt är dessa hus 
lika. Småhus 3 är ett enplanshus med platta på mark med en bostadsyta av ca 125 m^. 

Samtliga hus är tillverkade i prefabricerade träelement med en stomme av lättreglar. Småhus I 
och småhus 2 är något mer träintensiva än småhus 3.1 dessa hus utförs ytterväggen normalt 
med ett lager 9 mm träfiberskiva mellan regel och gipsskiva, se figur 1. Specifikationer över i 
husen ingående material och materialmängder har sammanställts baserat på uppgifter från 
hustillverkama. En sammanställning av material och mängder ges i tabell 1. 

Samtliga hus värms som standard med el och är utrustade med värmepump för återvinning av 
värme ur frånluft. 

22 mm lockbräda 
19 mm bottenbräda 
Spikregel 30 mm x 70 mm 
0,15 mm vindskyddsfolie 
240 mm glasull 
Lattregel 45 mm x 240 mm 
0,15 mm plastfolie 
9 mm trafiberskiva 
13 mm gipsskiva 

21 mm lockbrada 
15 mm bottenbrada 
Spikregel 24 mm x 70 mm 
9 mm gipsskiva 
240 mm stenull 
Lattregel 45 mm x 240 mm 
0,15 mm plastfolie 
13 mm gipsskiva 

Figur I Sektion av yttervägg, Till vänster småhus 1 och småhus 2. till höger småhus 3. 



Tabell 1. Produktinnehåll. 

Material Småhus 1 
kg 

Småhus 2 Småhus 3 
kg kg 

Trä, behandlat 14472 12285 5584 
Trä, obehandlat 5621 5507 2631 
Träskivor 5608 4732 1624 
Gipsskivor 3811 3811 4983 
Glasull 1639 1334 -

Stenull 0 750 3790 
PE (polyethylen) 112 114 165 
Papper 64 64 42 
EPDM 33 25 32 

EPS 0 53 96 
PVC 3) 3) 346 
Betongpannor 6860 6860 4) 

Stål 826 833 1102 

Koppar 40 40 47 

Färg, TS 51 51 19 
Betong 24032 29664 53489 
Lecablock 1782 4191 -

Fuktkvot 8%. 
Heltäckande uppgifter saknas 
Inkluderas i betong 

Funktionell enhet och livstid 
Den funktionella enheten är en räknebas som beskriver den valda produktens ftinktion över 
livscykeln. I denna studie har den funktionella enheten valts till ett modernt enfamiljs småhus 
med ytan 125-150 m^ under en livstid av 100 år beläget i södra Sverige. 

Avgränsningar 
Denna LCA studie omfattar en inventering "från vaggan till och med grav" samt en värdering 
som omfattar "från vaggan till och med användning". Inventeringsdata, LCI -data (Life Cycle 
Inventory), har tagits fram for följande: 

• Tillverkning 
- råvaruutvinning av de ingående komponenterna 
- produktion av ingående komponenter 
- produktion av huset i husfabriken inklusive grundläggning på byggplats 

• Användning 
- användning och underhåll av husen 



• Slutöde 
- rivning 
- materialåtervinning, energiutvinning 
- deponering 

Studien omfattar endast de material som ingår i husets klimatskärm d v s ytterväggar ,tak och 
grund inklusive innerväggar och bjälklag. Fönster och dörrar har ej tagits med. Övriga insats
material som tapeter, lim, spackel och tätningsmassor ingår inte i inventeringen då invente
ringsdata ej finns tillgängliga. 

Under byggnadens användningstid antas dess funktion som bostadshus vara oförändrad samt 
att klimatskärmen inte genomgår någon ombyggnad utan endast normalt underhåll. I under
hållet ingår målning och byte av träfasad. Ytbehandling av träpanel utförs med falu rödfärg. 
Målningsintervallet har i studien valts till vart femte år och avser en träfasad behandlad med 
falu rödfärg 111. För träpanelen i fasaden antas att den byts ut t i l l hälften vart 30:e år 111. I 
underhållet bör även byte av betongpannor vart 50:e år ingå. I denna studie har detta inte 
ingått. 

Husen antas under hela användningsfasen vara uppvärmda med el. Elektriciteten antas även 
ha samma mix av energislag, d v s uppdelning på kärnkraft och vattenkraft, som i dagens läge. 
Detta antagande av en oförändrad mix är en förenkling eftersom det är osäkert hur länge 
landets kämreaktorer kommer att användas. Satsning på nya energislag och import av el är 
andra faktorer som påverkar mixen. Husens årliga energiförbrukning antas vara oförändrad 
under användningsfasen. 

Produktens slutöde, d v s rivning respektive sluthantering, har inventerats. För slutödet antas 
ett möjligt scenario som beskriver hur stor del av de i huset ingående materialen som material-
återvinns/energiutvinns respektive deponeras. 

Följande generella antaganden och avgränsningar har gjorts för inventeringsdelen 
• Energiförbrukning och utsläpp för att tillverka byggnader, maskiner och utrustning som 

används vid råvaru- och produktframställning ingår ej. 
• Tillverkningsteknik, produktutformning samt hantering är vald för att representera i dag 

känd teknik i Sverige. 

• Produkterna/konstruktionerna antas vara ämnade för den svenska marknaden. 

Metodik 
För studien har LCA metodik enligt LTA-metoden (livstidsvärdering) /8/ använts. (I samband 
med att detta arbete utfördes har även en metodik-rapport P 9712106 utarbetats. I den vidare
utvecklas LTA-konceptet). Metoden uppfyller de krav som ställs på en livscykelanalys enligt 
ISO 140040 151. Inventeringen av träprodukter har genomförts med metodik redovisad av I Al. 



Bakgrundsdata 

Transporter 
Uppgifter vad gäller transporter firms samlade i en Trätek rapport 191 som innehåller transport-
slag samt ursprungsreferenser. Uppgifter om tågtransporter är hämtade från nätverket for 
godstransporter /IO/. I tabell 2 ges utsläpp ti l l luft per tonkilometer från några olika transport
slag. 

Tabell 2. Emissionsfaktorer (g/tonkm) och energianvändning (MJ/tonkm). 

Transportsätt Emissionsfaktorer Energi 

CO CO2 H,C, NO, SO, 

Lastbil, stadsdistribution 0.75 161.00 0.20 1.98 0.21 2.20 
Lastbil, regional distribution 0.58 125.00 0.15 1.53 0.16 1.70 
Lastbil, fjärrtransport 0.31 66.00 0.08 0.81 0.085 0.90 
Båt, kustsjöfart 0.10 34.00 0.028 1.18 0.60 0.47 
Båt, högsjötrafik 0.04 13.00 0.011 0.45 0.23 0.18 

Energi 
Vattenfalls LCA-studie for elproduktion har använts /11 / . De delar som har tagits med är 
bränsleproduktion, drift av kraftverket samt restprodukter av bränsle. Dessutom har en 
distributionsförlust på 5% lagts på enligt Vattenfalls rapport. Problem har dock uppstått vid 
användandet av Vattenfalls data då vissa data inte utgår från det primära resursuttaget. Detta 
gäller vissa kemikalier. Dessutom är primärt resursuttag av uran mm redovisat i mängder 
malm medan värderingen av dessa ämnen sker i gram rent uran. 

Data för olja har hämtats från PWMI /12/. Data for bensin och diesel kommer från Ecotraffic 
/13/. Data for brunkol 714/ där hänsyn även tagits till resursbehov, har ansatts enligt uppgifter 
hämtade från BUWAL 715/. Data för naturgas har hämtats från PWMI 712/. 

Skogsbruk 
Data for skogsbruk baseras främst på användningen av fossila bränslen. Uppgifter kommer 
från Skogforsk 7167 samt Naturvårdsverket 7177. 

Bakgrundsdata for material 
De bakgrundsdata som anges nedan avser data som använts vid inventeringen av småhus 1 
och småhus 2 samt tidigare publicerade inventeringsdata av Trätek. 

Armering; Data for framställning av armeringsstål ges av Björklund. T, Tillman. A 7187. 

Asfaltimpregnerad träfiberskiva; Approximativa data baserade på tillverkning av porös trä
fiberskiva och asfaltsframställning. Inventering av porös träfiberskiva har genomförts i ett 
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Trätek-projekt för skivmaterial. Endast preliminärt arbetsdokument som ej är publicerat. 
Asfaltsframställning ges av Stripple /19/. 

Betong; Data för framställning av betong ges av Björklund. T, Tillman. A /18/. 

EPS; Data för polystyrene ges av PWMI /20/. 

Falu rödfärg; Litteraturdata från Stora Corporate Research /21/. Endast data för tillverkning 
av falu rödfärg har använts, ej övriga steg. 

Gips; Data för framställning av gips ges av Björklund. T, Tillman. A /18/. 

Glasull; Litteraturdata ges av Erlandsson /221/. 

Papper; Data för "Brown Kraftliner" har använts och ges av FEFCO /23/. 

PE; Data ges av PWMI /24/. 

Spånskiva; Inventeringsdata från miljödeklaration för spånskiva. Trätek 1251. 

Stenull; Data ges av Björklund. T, Tillman. A-M /18/). Värdena är baserade på ett medelvärde 
av Rockwools tre produktionsanläggningar. 

Stål; Data för stålframställning ges av Björklund T, Jönsson Å, Tillman /18/. 

Sågad trävara; Inventerade data från 15 sågverk baserat på miljöprofilen för miljödeklara
tionen för sågad vara. Trätek 1261. Transporter från skog ti l l sågverk har avräknats här samt att 
nya data för el har lagts till för primär elproduktion. 

Träfiherskiva; Inventering av porös träfiberskiva har genomförts i ett projekt för skivmaterial. 
Endast preliminärt arbetsdokument som ej är publicerat. 



II 

Val av miljöaspekter 
I studien görs en klassificering för att gruppera den miljöbelastning som respektive produkt 
ger upphov ti l l i miljöeffektkategorier. För denna studie har följande fyra kategorier valts som 
alla är ekologiska effekter. 

- Växthuseffekten (GWP, Global Warming Potential) 
- Försurning (AP, Acidification Potential) 
- Övergödning (EP, Eutrofication Potential) 

- Fotokemisk oxidantbildning (POCP, Photochemical Ozone Creation Potential) 

Växthuseffekten 
Vissa gaser i jordens atmosfär kan fånga upp jordens värmestrålning och ge en temperatur-
höjande effekt Detta är ett naturligt fenomen och "naturliga" växthusgaser är vattenånga och 
koldioxid. Med industrialismens tillkomst och utveckling ökade människans behov av energi 
och därmed ökade mängden koldioxid (CO2) i atmosfären. Det är den ökade mängden av växt
husgaser i atmosfären som påverka klimatet. Övriga växthusgaser är metan (CH4), dikväve-
oxid (N2O), ozon (O3) samt klorfluorkarboner som alla bidrar till växthuseffekten 1211. 

Försurning 
Försurning av mark och vatten beror på luftutsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider ( N O J 
och ammoniak. Utsläppskällor är förbränning av fossila bränslen, industriella processer och 
trafik. Försurningen kan bl.a. leda fill näringsbrist för växtligheten /28/. 

Övergödning 
Övergödning eller eutrofiering är ett problem som framför allt uppstår i grunda sjöar, men på
verkar även mark och hav. Källor som gör att övergödningen ökar är otillräckligt renat av
loppsvatten, växtnäringsläckage från jordbruk och skogsbruk. Ämnen som påverkar övergöd
ningen är fosfor (P) och kväve (N) 1291. 

Marknära ozon 
Marknära ozon bildas vid förhöjda halter av kolväten (CH) och kväveoxider (NO^) under 
inverkan av solljus. Ozonet medför att växtligheten skadas samt att hälsoeffekter uppträder 
hos människor. 

Utöver ovanstående potentiella miljöeffektkategorier har också medtagits: 

- Resursuttag från naturen 
- Energianvändning 
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Val av värderingsmetod 
I värderingsfasen ska den relativa betydelsen mellan olika miljöeffekter värderas mot 
varandra. Syftet är att ge en samlad bild av den totala miljöeffekten i form av ett tal eller 
index. Trähusen har i denna studie värderats med hjälp av två metoder, EPS-systemet 730/ 
och Effektkategorimetoden /31/ normerad för svenska förhållanden. 

EPS-metoden är utvecklad av B. Steen och använd inom ett flertal stora LCA-studier bl a av 
Volvo. I EPS-metodiken beräknas för olika miljöpåverkande mänskliga aktiviteter, t ex 
resursanvändning och föroreningsutsläpp, en sammanlagd miljöpåverkan. Den uttrycks i ett 
miljöbelastningsindex -ELU (Environmental Load Unit) per kg utsläpp eller resursanvänd
ning. Indexen grundar sig på påverkan av de fem skyddsobjekt 

1. biologisk mångfald 
2. hälsa 
3. produktion 
4. resurser 
5. estetiska värden 

Som grund för värderingen ligger den betalningsvilja som finns i OECD -länderna för att 
undvika påverkan på de fem skyddsobjekten. Utsläppen och resursförbrukningarna mul
tipliceras med indexen vilket slutligen ger ett miljö värderingstal i ELU per studerad 
funktionell enhet. 

Effektkategorimetoden är en holländs metod som vidareutvecklats /31/. Metoden är 
målrelaterad och bygger på att föra olika data för resursanvändning och utsläpp ti l l miljö
effektkategorier. Dessa relateras sedan till de totala bidragen för respektive miljöeffekt
kategori inom det studerade systemet t ex ett land. I denna studie används normerade index 
för svenska förhållanden. 

I målrelaterade värderingsmetoder relateras målen t i l l i första hand politiska mål, myndighets
mål eller kritiska belastningsgränser, d v s gränser för vad naturen anses tåla. Hur dessa mål 
skall definieras är ett problem. 

Valet av värderingsmetod kan ha stor betydelse för resultatet eftersom de värderar olika para
metrar. EPS-systemet värderar främst betydelsen av naturresurser och utsläpp som påverkar 
växthuseffekten 732/. Målinriktade metoder värderar främst utsläpp av COj, NO^ och SO,. 
Metoder som lyfter fram utsläpp till vatten samt potentiellt farliga kemikalier firjis däremot 
inte. Flertalet metoder värderar dock utsläpp av CO,, NO^ och SOj. 

De värderingsindex som har använts i denna studie har sammanställts av Chalmers Industri
teknik (CIT) /33/. 
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Resultat 

Inventering 
Resultaten från inventeringen av småhusen (1,2 och 3) har sammanställts i diagramform. I 
diagrammen ingår i huvudsak de utsläpp och resurser som ligger till grund för klassificering 
och värdering. Resultaten redovisas för tillverkning inklusive råvaruuttag, användning och 
totalt för båda faser. För varje fas redovisas följande data: 

- Resursanvändning 
- Energianvändning 

- Utsläpp till luft 
- Utsläpp ti l l vatten 
- Utsläpp till mark 

En fullständig redovisning av inventeringsdata ges i appendix. 

Re.sursuttag 
Primärt resursuttag för samtliga inventerade faser i livscykeln redovisas i figur 2a-c. I dia
grammen redovisas endast resursuttaget av fossila bränslen, rundvirke och koppar. Koppar 
ingår eftersom den anses vara en begränsad resurs. För övriga oorganiska material, som 
används vid framställningen av olika produkter som ingår i huset, saknas heltäckande upp
gifter varför dessa ej tagits med. Mängden rundvirke avser rå vikt vid fiiktkvoten 95%. 

Av figurerna framgår att tillverkningen medför det största uttaget av primära resurser. 
Resursuttaget av rundvirke dominerar både vid tillverkning och användning av husen. Rund
virket används för produktion av sågad vara, träbaserade skivor och biobränsle. För småhus 1 
och småhus 2 är resursuttaget av rundvirke betydligt större än för småhus 3. Det beror främst 
på att husen har olika storlek och även skiljer sig åt konstruktionsmässigt. Småhus 1 och små
hus 2 har t ex större väggarea samt innehåller ett mellanbjälklag. Dessutom används träfiber
skivor i ytterväggarna. I användningsfasen kan uttaget av rundvirke kopplas t i l l underhållet av 
träfasaden d v s utbyte av träfasad. 

Uttaget av kol härrör främst från tillverkning av cement och betong samt olja t i l l produktion 
av bränsle. Koppar används i husen till elledningar och rör. 
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Figur 2c. Totalt primärt resursuttag för de tre småhusen uttryckt i kg. 

Energianvändning 
Energianvändningen i GJ för de tre husen uppdelad på samtliga faser ges i figur 3a-c._Vid 
tillverkningen av husen är användningen av biobränslen något större än övriga bränslen. 
Biobränslet utgörs normalt av bl a flis och spån som genereras internt inom den trämekaniska 
industrin. Biobränslet används för uppvärmning av lokaler och virkestorkar. 

Det framgår tydligt att energianvändningen är störst under husens användningsfas. Det är 
främst användningen av kärnkraft och vattenkraft som åtgår för uppvärmning av husen. 
Småhus 3 som har en mindre klimatskärm förbrukar här mindre energi. 
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Figur 3a. Energianvändning för tillverkningsfasen av de tre småhusen uttryckt i GJ. 
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Figur 3b. Energianvändning för användningsfasen av de småhusen uttryckt i GJ. 
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Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft presenteras i figur 4a-c och figur 5. Figur 4a-c redovisar endast de utsläpp som 
ingår vid klassificering och värdering. 

Koldioxid som är en växthusgas utgör det största utsläppet t i l l luft vid både tillverkning och 
användning av husen. Vid tillverkningen kommer de fem största bidragen från tillverkning av 
betong, betongpannor, sågad vara, glasull och gipsskivor. För sågad vara kan utsläppen av 
koldioxid härledas t i l l förbränningen av fossila bränslen vid produktion av rundvirke d v s 
utsläpp fi-ån skogsfordon och transporter. Utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider, kolväten 
(HxCy) kommer också i huvudsak från förbränning av fossila bränslen. Metan härrör främst 
från produktion av stål, EPS och bränslen som diesel och bensin. 

Svaveloxider härrör från tillverkning av betong och LECA-block. 

Utsläppen av flera andra ämnen är små i relation till koldioxid varför de inte framträder i 
figurerna i den valda skalan. Samtliga ämnen i diagrammen ingår dock vid bedömning och 
värdering av husens miljöbelastning. 
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Figur 4a. Utsläpp till luft i kg från tillverkningsfasen av de tre småhusen. 
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Figur 4c. Utsläpp till luft i kg från tillverknings- och användningsfasen av de tre småhusen. 

I figur 5 ges utsläppen till luft av metaller från tillverkning och användning av husen. 
Utsläppen kommer i huvucisak från tillverkningsfasen där framställningen av stål ger de 
största bidragen. Specificerade data för småhus 3 saknas och anges endast som generella 
utsläpp av metaller. En sammanställning av samtliga utsläpp ges i appendix A. 
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småhusen. 

Utsläpp till vatten 
Utsläppen till vatten ges i figur 6a-c. Endast de ämnen som ingår i miljöpåverkansbedöm
ningen redovisas. Vid tillverkningsfasen är det utsläppen av BOD och COD som dominerar. 
Dessa kommer främst från tillverkningen av hård träfiberskiva. I småhus 1 och småhus 2 ingår 
hård träfiberskiva i flera byggnadsdelar bl a i ytterväggen och som underlagstak vilket ger ett 
tydligt utslag i diagrammet. I småhus 3 ingår däremot endast en begränsad mängd hård 
träfiberskiva. 
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Figuröa. Utsläpp till vatten i kg från tillverkningsfasen av de tre småhusen. 
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Figuröb. Utsläpp till vatten i kg från användningsfasen av de tre småhusen. 

Utsläppet av kväveföreningar kommer fi-ämst ifrån produktionen av el. Fosforföreningar 
kommer från tillverkningen av falu rödfärg där det främst är gödslingen av lin som ger det 
största bidraget. Av linet framställs linolja som ingår i falu rödfärg. Användningsfasen medför 
det största bidraget av både kväve och fosforföreningar. 

O) 

d. 
Q. 

• r o 

75 

50 

25 

Utsläpp till vatten 

Totalt! 

B Småhus 1 
• Småhus 2 
• Småhus 3 

BOD COD NH3 N-tot P-tot 

Figuröc. Utsläpp till vatten i kg från tillverknings- och användningsfasen av de tre småhusen. 
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Utsläppen av metaller i gram till vatten för tillverkning och användning ges i figur 7. För 
småhus 3 saknas specificerade data för olika metaller. Istället ges ett generellt utsläpp av 
metaller i figuren. Vid tillverkningen av småhus 1 och småhus 2 kommer utsläppen av olika 
metaller i huvudsak ifrån stålframställning. De ospecificerade utsläppen härrör från 
tillverkning av plastmaterial som EPS, PE och EPDM. 
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Figur?. Utsläpp till vatten av metaller (g) från tillverknings- och användningsfasen av de tre 
småhusen. 

Utsläpp till mark 
Utsläpp till mark vid tillverkning och användning av husen har sammanställts i figur 8a-c. 
Utsläppen är restprodukter som uppstår vid framställning av olika produkter som ingår i husen 
samt vid produktion av el. I bakgrundsdata ges dessa utsläpp olika namn från fall till fall. 
Normah anges dock data för utsläpp som har påverkan på miljön d v s farligt avfall. I derma 
studie har utsläppen summerats under fyra olika poster (aska , farligt avfall, mineralavfall och 
övrigt avfall). En fullständig redovisning av samtliga utsläpp till mark ges i appendix A. 

Utsläpp av aska genereras främst vid förbränning av biobränslen. Askan kan vid förbränning 
av obehandlat trä kan återföras till naturen. I farligt avfall ingår restprodukter som kräver 
särskild hantering, t ex giftiga kemikalier. Farligt avfall genereras främst vid stålframställning. 
I denna studie har även högaktivt radioaktivt avfall från produktion av kärnkraft inkludrats i 
farligt avfall. Mineralavfall är restprodukter som kommer från stål framställning och betong
tillverkning. Övrigt avfall, som är den största posten, är icke radioaktivt avfall från produktion 
av kärnkraft. Övrigt avfall och mineralavfall deponeras. 
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Figur 8c. Utsläpp till mark i kg från tillverknings- och användningsfasen av de tre småhusen. 

Slutöde 
Vad som händer med de ingående materialen i husen vid en framtida rivning är i dag osäkert. 
I denna studie antas att ingen återanvändning av produkter som ingår i huset sker efter husens 
livstid d v s 100 år. Vilka material som kommer att återvinnas eller vilka som går på deponi är 
oklart. Med nya tekniska metoder kommer sannolikt graden av återviiming att öka i framtiden. 
Vid en värdering av miljöpåverkan kan ett scenario antas som beskriver hur de olika materia
len i husen kommer att hanteras vid rivning, se tabell 3. Hanteringen av materialen avser i dag 
tillgänglig teknik. (I tabell 3 har värden på materialåtervinning och energiutvinning antagits 
till en nivå som är trolig med dagens teknik). 

Materialåtervinning är möjlig för de restprodukter som inte är nedsmutsade eller blandade 
med andra materialslag. Exempel på sådana produkter är konstruktionsvirke och isolering i 
väggar. Oorganiskt material som betong och gipsskivor deponeras enligt scenariot. Av bränn
bara produkter antas huvuddelen användas för energiutvinning. I tabellen ges hur mycket 
energi som kan utvinnas ur de olika materialen. 
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Tabell 3. Scenario för återvinning av material. 
Hus Restprodukter Mängd Material Deponi Effektivt energivärde av 

material kg återvinning/ % återvunnet material vid 
energi aktuell fuktkvot 
utvinning MJ 

% 
Småhus 1 Betong 32674 - 100 

Gipsskivor 3811 - 100 
Glasull 1639 - 100 
Plast (PE) 145 50 50 3096 
Stål 826 90 10 
Trä obehandlat 14472 90 10 207060 
Trä behandlat 5621 90 10 80424 
Träbas. Skivor 5608 90 10 79915 

Summa: 370495 
Småhus 2 Betong 40715 - 100 

Gipsskivor 3811 - 100 
Glasull 1334 - 100 
Plast (PE) 191 50 50 4078 
Stenull 750 - 100 
Stål 832 90 10 
Trä obehandlat 12285 90 10 175770 
Trä behandlat 5506 90 10 78778 
Träbas. Skivor 4732 90 10 67431 

Summa: 326057 
Småhus 3 Betong 53490 100 

Gipsskivor 4983 100 
Plast (PE, EPS,PVC) 739 50 50 II168 
Stenull 3790 - 100 
Stål 1102 90 10 
Trä obehandlat 5584 90 10 79894 
Trä behandlat 2631 90 10 37643 
Träbas. Skivor 1624 90 10 30856 

Summa: 159561 
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Miljöpåverkansbedömning 

Klassificering och karakterisering 
I detta avsnitt har resultaten från inventeringen räknats om till miljöeffektkategorier. En 
klassificering beskriver vilka flöden som bidrar till respektive miljöeffektkategori. Denna 
studie omfattar följande miljöeffekter: 

- Växthuseffekten 
- Försurning 
- Marknära ozon 
- Övergödning 

I karakteriseringen kvantifieras den inbördes relationen mellan de olika flöden som har 
grupperats under respektive miljöeffektkategori. I figur 9a-c har bidragen ti l l ovanstående fyra 
miljöeffektkategorier sammanställts för tillverkning inklusive råvaruuttag och användning av 
husen. Resultaten i figurerna är relaterade ti l l det största värdet inom respektive miljöeffekt-
kategori. 

Av figurerna framgår att tillverkningen av småhus 3 har störst påverkan på växthuseffekten, 
försurning och bildandet av marknära ozon. Småhus 1 och småhus 2 har störst påverkan på 
övergödning. I användningsfasen har småhus 1 och småhus 2 en större påverkan på samtliga 
miljöeffektkategorier än småhus 3. Detta kan kopplas till större energianvändning samt att det 
åtgår mer material för underhåll av husens klimatskärm. 

De utsläpp som bidrar till växthuseffekten är främst koldioxid, kväveoxid och kolväten. 
Utsläppen av koldioxid kommer i huvudsak från tillverkning av cement, sågad vara, glasull 
och gipsskivor. Att småhus 3 ger det största bidraget till växthuseffekten, beror främst på att 
huset har en grund som innehåller mer betong än övriga hus. Småhus 3 tillverkas också i 
större lokaler än småhus 1 och småhus 2 vilket medför att mer energi åtgår för uppvärmning. 
För att värma upp lokalerna används biobränsle vilket resulterar i utsläpp av främst kväve
oxider. Småhus 3 orsakar även större utsläpp av kolväten HxCy än övriga hus. Det beror på 
att huset innehåller mer plastmaterial, främst EPS och PVC som ingår i grunden. För småhus 
1 och småhus 2 saknas bl.a. heltäckande uppgifter för innehållet av PVC. 

Av utsläpp till vatten är det i huvudsak BOD som bidrar till växthuseffekten. Det största 
utsläppet av BOD kommer från tillverkningen av träfiberskivor. 

Ämnen som bidrar t i l l försurning är främst kväveoxider, svaveloxider och ammoniak. Vid 
tillverkningen av småhus 3 medför gipsskivor, stenull och betong den största påverkan på 
försurningen. Småhus 3 innehåller också större mängder av dessa material än övriga hus. För 
småhus 1 och småhus 2 är det främst tillverkningen av gipsskivor, betong och hård träfiber-
skiva som bidrar till försurningen. 

Marknära ozon bildas främst från utsläpp av kolväten och kolmonoxid. Kolväten , HxCy, 
bildas vid framställning och förbränning av fossila bränslen. Största utsläppen kommer från 
tillverkning av sågad vara, hård träfiberskiva och plastmaterial. Kolmonoxid härrör främst 
från förbränning. För småhus 3 ger uppvärmningen av produktionslokalerna det största 
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bidraget av kolmonoxid. Detta bidrag tillsammans med att småhus 3 innehåller något större 
mängd plastmaterial än övriga hus, medför att det total ger den största påverkan för bildandet 
av marknära ozon. 

Övergödning beror främst på utsläpp av kväveoxider och ammoniak samt av kväve- och 
fosforföreningar till vatten. Vid tillverkningsfasen kommer utsläppen främst från hård trä
fiberskiva och falu rödfärg. Småhus 1 och småhus 2 har totalt en större påverkan på över
gödning än småhus 3 vilket beror på att de innehåller mer träfiberskivor. I användningsfasen 
är det energianvändningen samt underhåll med falu rödfärg som bidrar. 
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Figur 9c. Klassificering av utsläpp från tillverknings- och användningsfasen av de tre 
småhusen. 

Värdering 
I värderingen vägs olika effektkategorier mot varandra. Syftet är att ge en samlad bild av den 
totala miljöeffekten i form av ett tal eller index. Värderingen av husen har utförts enligt EPS-
metoden /31/ och Effektkategorimetoden /32/ normerad för svenska förhållanden. 

EPS-metoden 
Husens totala miljöbelastning i ELU enligt värderingsmetoden EPS ges i figur 10. Av figuren 
framgår att användningsfasen står för den största miljöpåverkan. Under användningsfasen är 
det fi"ämst användning av el producerad med kärnkraft som ger hög miljöpåverkan i värde
ringen. Totalt sett ger småhus 2 den största påverkan vilket främst beror på utsläppen av kol
dioxid vid husets tillverkning. Småhus 3 har lägst påverkan enligt värderingen vilket beror på 
lägre energianvändning under användningsfasen. OBS! Småhusen kan inte direkt jämföras 
pga olika bostadsyta och konstruktionssätt. 

Figur 11 och 12 visar vilka resurser och utsläpp till luft och vatten som bidrar till värderingen. 
Det framgår här tydligt att EPS-metoden fokuserar på ett fåtal miljöparametrar. Det primära 
resursuttaget av kärnkraft värderas högst därefter kommer uttag av koppar och fossila 
bränslen. Uttaget av rundvirke ger däremot ett litet bidrag. 

Av utsläppen är det koldioxid som inverkar mest på värderingen. Utsläpp av kolmonoxid, 
kväve- och svaveloxider ger också ett visst bidrag. Utsläpp till vatten medför däremot ingen 
nämnvärd påverkan enligt EPS-metoden. 
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Figur 10. Värdering av miljöpåverkan enligt EPS-metoden i ELU (Environmental Load Unit). 
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Figur 11. Värdering av primärt resursuttag för tillverknings- och användningsfasen av 
småhusen enligt EPS-metoden. 



29 

3 
_l 
UJ 

1250 

1000 

750 , 

500 

250 

«fl Q T? 
< O O X 

CD O 
O Q 
O O O 

o o 

utsläpp till luft och vatten 

o 6 O) o 6 i? 
z 

• Småhus 1 
• Småhus 2 
• Småhus 3 

< Q. 2 o N 

Figur 12. Värdering av utsläpp från tillverknings- och användningsfasen av husen enligt EPS-
metoden. 

Effektkategorimetoden 
Effektkategorimetoden /32/, normerad för svenska förhållanden, har använts för att värdera 
småhusen. I figur 13 ges index för husens totala miljöpåverkan värderad enligt Effektkate
gorimetoden. Husets användningsfas har enligt värderingen den största miljöpåverkan. I an
vändningsfasen är det främst utsläpp till mark vid produktion av el som bidrar t i l l totalindex. 
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Figur 13. Värdering av miljöpåverkan för de tre småhusen enligt Effektkategorimetoden. 
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Miljöpåverkan från resursuttag och elanvändning visas i figur 14. Enligt metoden beaktas 
endast resursuttaget av fossila bränslen. I värderingen av småhusen har det värderingsindex 
som ges för "electricity" använts för el producerad med kärnkraft och vatten kraft. Uttaget av 
rundvirke värderas inte i metoden. 

Av utsläppen ti l l luft är det främst kväveoxid, koldioxid, kolväten och svaveloxider som ger 
de största bidragen i värderingen, se figur 15. Dessa kan relateras till förbränning av fossila 
bränslen. Utsläppen ti l l vatten ger ett betydligt mindre bidrag ti l l totalindex vilket framgår av 
figur 16. 

Störst bidrag i värderingen ger utsläppen till mark av övrigt avfall, se figur 17. Detta utsläpp 
kommer i huvudsak från produktionen av elkraft, d v s kärnkraft och vattenkraft. 
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Figur 14. Värdering av resursuttag och elanvändning vid tillverknings- och användningsfasen 
av småhusen enligt Effektkategorimetoden. 
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Figur 15. Värdering av utsläpp till luft från tillverknings- och användningsfasen av småhusen 
enligt Effektkategorimetoden. 
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Figur 16. Värdering av utsläpp till vatten från tillverknings- och användningsfasen av 
småhusen enligt Effektkategorimetoden. 
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Figur 17. Värdering av utsläpp till mark från tillverknings- och användningsfasen av 
småhusen enligt Effektkategorimetoden. 

Inomhusmiljö 
En god inomhusmiljö är största vikt för vårt välbefinnande, särskilt idag då vi vistas inomhus 
mer än någonsin - i genomsnitt mer än 80%. Inomhusmiljön, eller inomhusklimatet, bestäms 
av en rad olika fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer. Ett par av dessa faktorer beror t i l l 
största delen på byggnadens tekniska utformning och installationer är främst 
• Buller 
• Ljus 

• Elektromagnetiska fält 
• Statisk elektricitet 

Flera faktorer kan sammanfattas med att de alla är en del av luftkvaliteten: 
• temperatur 
• luftfuktighet 

• damm och andra partiklar 
• allergener 
• luftens innehåll av flyktiga ämnen 
• radon 
• lukt 

Faktorerna bör ligger inom acceptabla gränser för att vi ska må bra inomhus, men den indi
viduella känsligheten kan variera mycket. Visserligen kan inomhusmiljön karakteriseras 
genom noggranna mätningar, men hur luftkvaliteten och hela inomhusmiljön uppfattas är sist 
och slutligen en fråga om brukamas upplevelser. De är i sin tur också beroende av mera 
psykosociala faktorer m.m som är svåra att mäta.. 
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För de flesta av dessa klimatfaktorer finns riktlinjer och gränsvärden. Samverkan mellan flera 
faktorer som var for sig ligger inom rekommenderade gränser kan dock i vissa fall leda ti l l att 
inomhusklimatet upplevs som mindre bra. 

Inomhusklimatets betydelse för hälsan 
Hälsoeffekter som anses kunna ha ett samband med inomhusmiljön är av många skilda slag: 
Det kanske viktigaste är allergi och annan överkänslighet som har ökat under de senaste 
decennierna, särskilt hos barn. Därutöver luftvägsinfektioner m f l , samt allmänna symptom av 
typen trötthet, huvudvärk, ögonirritation och nästäppa. När de senare uppträder hos ett större 
antal personer än normalt och dessutom hänger ihop med vistelse i en viss byggnad talar man 
ofta om sjuka hus-sjukan (SBS, Sick Building Syndrome). Det bör dock understrykas att det i 
allmänhet är mycket svårt att klarlägga vilka exponeringar som faktiskt orsakar sådana 
hälsobesvär, och att bedömningarna av inomhusklimatet handlar om komfort i minst lika hög 
grad som direkt hälsopåverkan. 

En genomgång av de ovan uppräknade klimatfaktorerna visar att de med större eller mindre 
sannolikhet har betydelse for hälsa och komfort. 

Bullerstörningar har rapporterats förekomma i 10-20% av svenska bostäder. Det gäller 
främst trafikbuller, men även störningar från grannar genom otillräcklig ljudisolering i väggar 
och dålig stegljudsdämpning i golvbjälklag. Buller kan antas vara en vanligare störning i 
lägenheter än i småhus. Enligt Boverkets nybyggnadsregler eftersträvas < 30 dBA inomhus, 
vilket också är gränsen for vad som betraktas som sanitär olägenhet vid kontinuerligt buller. 
Ohörbara lågfrekventa ljud, som kan ha hög intensitet, uppstår också ofta från fläktsystem och 
oljebrännare. 

Ljus i tillräcklig mängd är mycket viktigt för en behaglig miljö. Att kunna följa dygnets 
variationer genom att ha kontakt med dagsljus anses viktigt for inställningen av den bio
logiska klockan. Flimmer, bländning och hårda kontraster påverkar oss negativt. 

Elektromagnetiska falt har omtvistad betydelse och innebär, möjligen med undantag for 
specieUt känsliga individer, inte någon hälsorisk i bostäder. Även statisk elektricitet är viktig 
i kontorsmiljöer och kan vid låg luftfuktighet medföra t ex ökad risk for infektioner, då 
kroppen drar till sig laddade partiklai-. Statisk elektricitet undviks framfor allt genom val av 
golvmaterial. 

Temperaturen är kanske den mest påtagliga komfortfaktom. Den ligger vanligen mellan 19 
och 23°C i småhus och mellan 20 och 25°C i flerbostadshus, enligt den omfattande s k ELIB-
undersökningen som genomfördes 1991-92 i 3 300 bostadshus /34/. Socialstyrelsens allmänna 
råd från 1988 rekommenderar 20 t i l l 24°C. 

Luftfuktigheten bestäms av uteluftens ftikthalt och av fukttillskott från de boende och deras 
aktiviteter (människan avger ca 40 g per timme). Under eldningssäsongen är den enligt ELIB i 
genomsnitt mellan 25 och 55% RF i den övervägande delen av småhusen, i flerbostadshusen 
mellan drygt 20 och 45% RF. Fördelningen är dock tydligt förskjuten så att inte mindre än 
42% av flerbostadshusen låg lägre än 30% RF, medan detta var fallet bara för 13% av små-
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husen. Låg luftfuktighet anses kunna ge torr hud och torrare slemhinnor som är mera mottag
liga för smittoämnen, men det är inte klart vetenskapligt belagt. Däremot har det i flera studier 
visats att upplevelser av "torr luft" ofta snarare hänger samman med föroreningar och varm 
luft 17)51. Befiiktning av luften är en riskfaktor för oönskade sidoeffekter och rekommenderas 
inte generellt. Socialstyrelsen anger 30-45% RF som ett lämpligt intervall i bostäder. Under 
sommarmånaderna är luften fuktigare. Vid mer än 45% RP ökar risken snabbt för tillväxt av 
kvalster och mikroorganismer. När fukthalten dessutom blir hög i byggnadens material ökar 
risken för nedbrytning av lim, avjämningsmassor och en del materialkombinationer, vilket i 
sin tur kan leda till ökad avspaltning av formaldehyd, ammoniak och andra ämnen. 

Damm och andra partiklar består i inomhusluft av textildamm, pollen, sotpartiklar, tobaks
rök, hud och hår, mineralullsfibrer, mögelsporer m.m. Sambanden mellan partikelförekomst 
och olika hälsoproblem är till stor del oklara, men det råder inget tvivel om att partiklar all
mänt kan vara bärare av specifika irriterande och allergena ämnen. God städning och ventila
tion är därför mycket väsentligt. Städmetodema spelar också en roll. De flesta dammsugare 
klarar inte det mest fmpartikulära dammet (< 1 fim), som i stället rörs upp och blir kvar i 
luften under många timmar /36/. I utomhusluft rekommenderas ett gränsvärde (dygnsmedel
värde) om 100 |ig/m^ för inandningsbara partiklar. 

Allergener kommer huvudsakligen från husdammskvalster, pälsdjur och pollen, förutom 
födoämnen, växter och annat som inte direkt har med byggnadens tillstånd att göra. Se ovan 
om fukt och om partiklar. 

Flyktiga ämnen tillförs med uteluften och avges från en mängd olika källor i en bostad: 
Byggnads- och inredningsmaterial, möbler, rengöringsmedel och andra hushållsprodukter, 
tobaksrök, matlagning, hobbyarbete, gröna växter, människor m.m. Ytmaterials avgivning 
(emission) av flyktiga ämnen och partiklar består av primär (egen-)emission och sekundär 
emission som beror på påverkan av enskilda material. Den senare anses ha störst betydelse för 
inomhusmiljön /37, 38/. Det innebär att det främst är fuktrelaterade emissioner, ofta t i l l -
sanmians med dåliga materialkombinationer, som bör beaktas, medan egenemissionen från 
material sällan ger någon hälsomässig information. Exempel på emissioner som har förmodats 
hänga samman med besvärsreaktioner är mjukgörare och nedbrytningsprodukter från golv
mattor, lim och fogmassor i kontakt med fukt och alkalisk betong. Kunskap om materials 
egenemission är ändå viktig. Det var en av slutsatserna vid ett nordiskt arbetsseminarium 
1996 om inomhusmiljö/38/. Likaså måste anvisningar ges om varje materials användnings
område och ftikttolerans. 

Intresset har fokuserats på de organiska ämnen som brukar sammanfattas som VOC (Volatile 
Organic Compunds, ungefär inom kokpunktsområdet 50-250 °C). Typiskt består inomhusluft 
av mycket komplexa blandningar av hundratals ämnen med en genomsnittlig sammanlagd 
halt om 50-1000 \xglm'. Man får en uppfattning om att detta är relativt låga nivåer genom en 
jämförelse med arbetshygieniska gränsvärden /39/ för vanligare lösningsmedel, som ligger på 
10 000-1 000 000 \iglm\ En totalhalt av VOC (TVOC) används ofta i beskrivningar av inom
husluft, men mätresultaten varierar beroende på vilken metod som analysen utnyttjat. Både en 
grundlig kunskapsöversikt från Institutet för miljömedicin /40/ och ett nordiskt konsensus-
arbete /41/ har dragit slutsatsen att TVOC inte kan användas som ett hälsorelevant mått för 
halter i inomhusluft eller för avgasning från byggmaterial. För VOC finns inga riktvärden. 



35 

Formaldehyd är för flyktigt for att räknas in i VOC, men det är ett välstuderat ämne med 
kända luftvägsirriterande egenskaper. För formaldehyd räknas halter över 250 fig/m^ som 
sanitär olägenhet I All, och WHO /43/ anger ett riktvärde på 100 | ig/m\ men påpekar att 
känsliga grupper kan reagera på halter ner t i l l en 13 \iglm'. I det svenska bostadsbeståndet 
uppmäts sällan över 20 |ig/m\ Vissa limtyper, lacker och spånskivor innehöll fore början av 
1980-talet höga halter av formaldehyd, men det är inte längre fallet tack vare produktutveck
lingen inom området. 

Lövträ avger i sig självt som regel ganska små mängder VOC, medan nordiskt barrträ 
naturligt har en jämförelsevis hög egenemission av i första hand terpener. Med stora ytor 
olackad furu eller gran exponerade kan rumsluften få VOC-halter som är klart över genom
snittet for bostäder. Det betyder ändå inte någon risk för besvär för de allra flesta människor. 
Översiktlig information om träprodukters avgivning ges i en Kontenta från Trätek/44/. Mera 
detaljerad information ges i bl a en Trätek-rapport och en rapport från samarbetsprogrammet 
Nordic Wood, som båda utkommer inom kort. 

För andra flyktiga ämnen saknas i stort sett systematiska kunskaper om eventuella hälso
effekter vid låga koncentrationer /45/. 

Vissa oorganiska gasformiga ämnen har också betydelse, bl a som indikatorer for att spåra 
inläckande trafikavgaser eller brister i ventilationen. Kvävedioxid (NOj) är luftvägsirriterande 
och bildas vid eldning och matlagning på gasspis, gränsvärde 50 fag/m\ 

Ozon (O3) är i sig själv en irritant som tillfors med uteluften men som bildas inomhus av 
framför allt elektriska kaminer och kontorsmaskiner. Den deltar dessutom i kemiska reak
tioner med många VOC som då kan bilda mera reaktiva och irriterande produkter. Gränsvärde 
saknas, men såväl Naturvårdsverket som WHO har rekommenderat ett högsta timmedelvärde 
på 120 fig/m^ och en senare rekommendation från I M M är 80 ^g/m\ 

Lukt kan avges från material och göra dem oacceptabla for inomhusbruk även om kemiska 
emissionsmätningar visar på låga totalhalter. Luktintryck är av största betydelse for vårt väl
befinnande, men känsligheten varierar oerhört mellan individer. Metoder har utvecklats for att 
med paneler av försökspersoner bedöma olika materials luktegenskaper — styrka och accepta-
bilitet. I osäkra fall bör alltid en sådan analys utföras. 

Radon hör till de mest välstuderade hälsoriskerna i bostäder. Omkring 400 fall av lungcancer 
per år beräknas kunna hänföras till radon. 400 Bq/m-̂  räknas som sanitär olägenhet i befintliga 
bostäder, medan bara 200 Bq/rn^ tillåts vid nybyggnad /35/. Blåbetong är den enda egentliga 
källan bland byggmaterial, medan skyddet i övrigt måste bestå i att hindra markradon från att 
tränga upp i bostaden. 

Kan inomhusmiljön vägas mot resurs- och energiförbrukning och annan yttre miljöpåverkan? 
Svaret på rubrikens fråga skulle enklast kunna vara: Nej! 

Visserligen tas hänsyn till inomhusmiljön i kvalitetssäkringssystem som t ex SPs P-märkning 
for småhus 746/ eller de miljömanualer som används av stora byggföretag och forsäkrings-
bolag,. Ändå sker jämförelsen av påverkan på yttre resp. inre miljö huvudsakligen sida vid 
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sida, och någon egentlig sammanvägning genom att räkna fram ett övergripande nyckeltal har 
hittills inte visat sig möjligt i befintliga värderingssystem för miljöpåverkan. Avvägningar och 
nödvändiga kompromisser för att nå det bästa materialvalet och produktionssättet ur båda 
aspektema måste bli den enskilde projektörens uppgift, och någon enkel lösning erbjuds inte 
av t ex befintlig LCA-metodik. 

P-märkning av inomhusmiljön SP 1995:44 R. Anneling, I . Samuelsson 

SP har i sitt kvalitetssäkringssystem som omfattar inomhusmiljön ställt extra krav på projekte
ring av småhuset och kontroll beträffande 

• material- och produktval 
• grundkonstruktion 
• överbyggnad 
• ventilationsanläggning 

De krav som SP ställer i iimemiljömärkningssystemet är högre i förhållanden till Boverkets 
regler i BBR 94 och SP eget P-märkningssystem. De högre ställda kraven gäller. 

1. Traditionellt uteluftventilerad grund med träbaserade material exponerade i grunden 
accepteras inte, såvitt husföretaget inte kan styrka att materialen tål grundens fuktiga 
klimat utan risk för tillväxt av mikroorganismer och därav orsakad lukt inne i bostaden. 

2. Innan golvbeläggningen appliceras på betongen skall den relativa ftiktigheten RF i 
betongplattan vara lägre än 80%. För golvvärme skall särskild fuktdimensionering göras. 

3. Trägolv på betong skall skyddas med ångspärr enligt golvleverantörens anvisningar. 
4. Golvtemperaturen i vistelsezonen: 19°C < V g o , ^ < 26°C 
5. Vertikal temperaturgradient mellan 1,1 och 0,1 m över golv < 3°C. 
6. Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittsliga luftläckaget vid + 50 Pa 

tryckskillnad inte överstiger 2,0 m^/h, m". 
7. Forcering av ventilationen ti l l dubbla projekterade flöden skall vara möjlig. 
8. Luftfilter av klass EU5 krävs. För allergiker kan gasfilter EU7+ fordras. 
9. För ytmaterial som golvbeläggning, tapeter, takskivor och färg samt för lim, spackel och 

fogmassor skall egenemissioner deklareras enligt branschstandard. 
10. Det skall finnas möjlighet till befuktning av enstaka rum utan att detta ökar risken för 

fuktskador i väggar, golv och tak och utan att detta ökar risken för t ex kvalster. 
11. Vad gäller buller från installationer skall huset ha minst ljudklass B. 
12. Personal på husföretaget skall kunna ge beställaren råd och rekommendationer så att en 

god belysnmingsmiljö kan skapas i huset. 
13. Husföretaget skall informera beställaren om hur huset kan allergianpassas samt bättre 

städbarhet uppnås. Kostnaden för detta ska kunna specificeras. 

Tillverkande husföretag ska till sin beställare ge information, som är tydlig och begriplig, om 
de egenskaper som man kopplar t i l l begreppet inomhusmiljö. Dessa egenskaper ska var mät
bara och kontrollerbara samt metoder för kontroll ska finnas beskrivna i husföretagets kvali
tetssystem. 
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Husfbretaget ska ha ett eget kontrollprogram som omfattar inomhusmiljö-aspektema. Drift-
och skötsel instruktioner ska lämnas avseende värme- och ventilationssystem samt utförlig 
information om husets material och konstruktioner. Anvisningar ska även finnas for rengöring 
och underhåll av olika ytskikt, vitvaror, installationer, filter m m. 

BREEAM - Building Establishment Environmental Assessment Method New Homes Version 
3/91 BRE, UK/ BEPAC - Building Environmental Performance Assessment Criteria. Canada. 
1993 

BREEAM är ett engelskt system som funnits sedan början på 1990-talet och som kontinuer
ligt utvecklas /47/. 1 en manual beskrivs en värderingsmetod för bostäder. (Andra manualer 
finns for andra typer av byggnader). 1 första hand är syftet med metoden att värdera yttre miljö 
i förhållanden till byggnaden, men man har sträckt sig så långt att man även tar med påverkan 
av byggnaden på hälsa, komfort och säkerhet for de boende. Målet med metoden är att redan 
på projekteringsstadiet försöka minimera ogynnsamma effekter på den globala och lokala 
miljön (yttre miljön) orsakade av byggnader samt att man vil l främja en sund inomhusmiljö i 
byggnader. 

BREEAM -metoden har ca 18 fuktionskriterier indelade i tre grupper - global miljö , lokal 
miljö och inomhusmiljö. Metoden går ut på att man (projektören) erhåller ett antal poäng, ju 
högre poäng desto bättre från miljösynpunkt, for byggnaden enligt en fastställd kriterielista. 
Värderingen utförs av en oberoende person utsedd av BRE. Utvärderaren översänder en 
enkät/frågelista t i l l projektören och rekvirerar ritningar och annat underlag som behövs for att 
kunna beräkna olika utsläpp t ex koldioxid. Därefter sker en utvärdering och preliminära 
poäng sätts. Därefter vidtar en diskussion med projektören m fl för att försöka förbättra bygg
naden från miljösynpunkt. Slutligen erhålls ett certifikat med den slutliga poängen. Byggna
den byggs och kan efter färdigställande komma att kontrolleras. 

Beträffande inomhusmiljö inriktas BREEAM-metoden på åtta delområden och man kan 
erhålla ett antal poäng per område enligt en lista i rapporten. 

1. Kontrollerad ventilation 
2. Installation av spisfläkt 
3. VOC - flyktiga ämnen 
4. Användning av träskyddsmedel 
5. Användning av asbest, färg innehållande bly och mineralull. 

6. Belysning 
7. Brandlarm 
8. Medicinskåp resp. kemikalieskåp. 

BREEAM-metoden har senare utvecklats i Kanada och benämns då BEPAC - Building 
Environmental Performance Assessment Criteria, 1993 /48/. 1 den metoden har ca 30 kriterier 
fastställts och organiserats i fem huvudmiljöämnen - {Ozone Layer Protection, Environmental 
Impact of Energy Use, Indoor Environmental Quality, Resource Conservation and Site and 
Trcmsportat ion). 
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Green Building Challanee GBC '98 

GBC'98 är ett två-årigt internationellt projekt med huvudmålet att utveckla system för miljö
värdering av byggnaders funktion och prova dessa metoder för att mäta olika byggnaders 
funktion/prestanda /49/. Ett stort intemationellt möte, en teknisk vetenskaplig konferens och 
en 'showcase', kommer att hållas i Vancouver, Kanada i oktober 1998. 

Inomhusmiljö kommer att värderas i de system som framkommer inom GBC '98. Olika krite
rier inom delgrupper har redan föreslagits och är 

• Indoor air quality 
• Indoor thermal comfort 
• Indoor visual quality 

Vad gäller för de hus som studeras här? 
Hus med trästomme skiljer sig inte generellt från andra hus vad beträffar de flesta aspekter av 
inomhusmiljön förutom en viktig aspekt - fukt. De studerade trähusen tillverkas i en torr och 
uppvärmd fabrik med torra byggnadsmaterial. Husen skyddas under transport till byggplats. 
Husen lagras inte på byggplats utan monteras vid ankomst. Beroende på typ av hus kan en 
mycket snabb montering av de prefabricerade byggelementen ske på byggplats. Ingen uttork-
ning av trähuset är nödvändig på byggplats jmf betong/murade hus. (Om grundkonstruktionen 
är av betong behövs viss uttorkning av denna). 

Vad känt är påverkar inte eventuell trädoft i husen de boende. En något högre terpenhalt kan 
påräknas i de nybyggda trähusen, men den halten avklingar med tiden. 

Diskussion och slutsatser 
Valet av värderingsmetod har stor betydelse för resultatet eftersom olika metoder värderar 
olika miljöeffekter. Värderingsmetoderna fokuserar dessutom på några fa miljöeffekter. EPS-
systemet fokuserar t ex på de resurser och utsläpp som har störst inverkan på växthuseffekten, 
d v s uttag och förbränning av fossila bränslen. Metoden värderar också el producerad med 
kärnkraft vilket är den största miljöpåverkan i användningsfasen. Uttaget av rundvirke är det 
största resursuttaget värderas däremot lågt i metoden. I Effektkategorimetoden värderas främst 
elanvändning och utsläppen av avfall till mark under användningsfasen. Det största mängden 
avfall till mark utgörs av övrigt avfall och kommer i huvudsak från produktion av kärnkraft 
och vattenkraft. I övrigt värderar metoden främst uttaget av olja samt utsläpp från förbränning, 
d v s kväveoxider, koldioxid, kolväten och svaveloxider. 

De flesta värderingsmetoder resulterar i ett enda värde på miljöeffekten uttryckt per funk
tionell enhet. Ett enda värde kan i många tillämpningar vara fullt tillräckligt för att genomföra 
ett miljöriktigt produktval. För ett hus som är en komplex produkt som innehåller många olika 
material/produkter är detta en grov bedömning av miljöpåverkan, särskilt också när metoderna 
endast fokuserar på några få miljöaspekter. Ett mer nyanserat synsätt är att studera produktens 
bidrag till olika potentiella miljöeffekter som t ex växthuseffekten, försuming, övergödning 
och fotokemisk ozonbildning. 



Värderingen är primärt inte avsedd for att jämföra de enskilda husens miljöpåverkan utan 
skall främst visa hur olika produkter i husen bidrar t i l l miljöpåverkan under alla faser i livs
cykeln För att olika hus skall kunna jämföras krävs att resultaten viktas t ex mot bostadsyta. 
(Detta har inte utförts inom studien). 

Resultaten från denna studie av tre småhus visar att 

• Utsläppen till luft domineras av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, svaveloxider och 
kolväten som samtliga kommer från förbränning av fossila bränslen. Störst är utsläppet av 
koldioxid som främst kommer från tillverkningen av betong. Betonginnehållet i husets 
grund far således stor inverkan på resultatet av värderingen. Utsläppen ti l l vatten domineras 
av BOD och COD som i huvudsak kommer från tillverkningen av hård träfiberskiva. 

• Användningsfasen för husen står fÖr den klart största energianvändningen. Detta är natur
ligtvis förväntat. Enligt de värderingsmetoder som använts har användningsfasen också den 
största påverkan på miljön. Under användningsfasen är det främst energianvändningen for 
uppvärmning av husen som bidrar. Generellt gäller att energieffektiva hus med låga U-
värden och litet behov av underhåll medför stora miljövinster. Det är inom dessa områden 
som produktutveckling bör ske. 

• Hur småhusen kommer att hanteras vid sitt slutöde och hur det skall värderas är oklart då 
det dels ligger väldigt långt bort i tiden (okänd teknikutveckling) dels att värderingsmeto
derna inte är särskilt utvecklade fÖr denna typ av långlivade produkter. För slutödet är det 
for närvarande endast möjligt att anta ett scenario som beskriver hur stor mängd av mate
rialen i huset som återvinns (materialåtervinning och/eller energiutvinning) eller deponeras. 
Slutödet har inte värderats eftersom värderingsindex sannolikt inte är anpassade fÖr att 
värdera rivningsavfall. Brännbara produkter som ingår i huset, t ex trämaterial och vissa 
plaster, kan användas fÖr energiutvinning. Energiutvinning av produkter kan enligt vissa 
LCA-metoder bokföras som en besparad miljöbelastning. 

• Livscykelanalys (LCA) kan användas fÖr att genomföra en miljövärdering av ett hus. LCA-
metodiken gör det möjligt att visa vilka material och produkter i ett hus som ger störst 
bidrag ti l l miljöpåverkan under alla livscykelfaser. Från tillverkningen av husen kommer 
t ex de fem största bidragen ti l l växthuseffekten från betong, betongpannor, sågad vara, 
glasull och gipsskivor. Resultaten kan på sikt användas fÖr ett miljöanpassat val av de 
material och produkter som ingår i ett hus. 
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Appendix 

Inventeringsdata fÖr tillverknings- och användningsfasen av de tre småhusen. 



LifeCycIePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

1 ._Manufacture_ _ 
L C A småhus 1 

Resource 
Aluminium, Al Resource 0.2368 kg 
Bakelit 8L9500kg 
Ballast 19 634.1440 kg 
Bauxite, A1203 Resource 0.8153 g 
Bauxite, A1203 43.6500 g 
Bentonit 4.0655 g 
Biocider 0.0013 kg 
Blymalm Resource 219.5761 g 
Borax 93.4230 kg 
CaO Resource 0.5248 kg 
Coal Resource 14 715.7582 MJ 
Coal Resource 218.3103 kg 
Dispergeringsmedel 1.9055 kg 
Dolomit, CaMg(C03)2 31.1481 kg 
Engångsträpall 12 978.6979 g 
Fenolhartslim 0.1792 kg 
Fossil gas Resource 3.5979 kg 
Fossile fuel Resource 2 619.4880 MJ 
Fossilt spill Resource 1 509.2096 MJ 
Fyllnadsmedel 0.3776 kg 
Fältspat 171.2755 kg 
Gas Feedstock 4 434.8400 MJ 
Gas Resource 13 716.0137 MJ 
Gips 129.5325 kg 
Gipskartong 186.7390 kg 
Glasfiber 1.1433 kg 
H20 1 382.2500 kg 
H2S04 Resource 0.8448 kg 
H2S04 1.0295 g 
H2S04 1.5288 kg 
HCl Resource 0.0038 kg 
Industrigips 1 814.0360 kg 
Järnmalm Sv 1 181.4537 kg 
Järnmalm Sv Resource 723.0216 kg 
Jämsulfat 25.9546 kg 
Kalciumkarbid, CaC2 2.2360 g 
Kalksten, CaCo3 Resource 71.3880 kg 
Kalksten, CaCo3 7 555.4803 kg 
Koks Resource 5 099.5668 MJ 
Kopparmalm Resource 19 601.5276 g 
Kvartsit 130.4938 kg 
Legeringsmetaller 27.8464 kg 
Limtillsatser 0.0652 kg 
Makadam Resource 44 000.0000 kg 
Malningstillsats 0.2571 kg 
Mineraler 84.2520 kg 
NaOH Other 0.0395 kg 
Natriumhydroxid, NAO Resource 0.4992 kg 
Natriumklorid, NaCl 582.0000 kg 
Natriumsulfat, Na2S04 Resource 0.3136 kg 
Namrgips 1 814.0360 kg 
NH3 0.1424 kg 
Nuclear power, Sweden Resource 32 099.6770 MJ 
Oil Feedstock 4 882.9800 MJ 
Oil Resource 82 124.8333 MJ 
Oil Resource 240.1393 kg 
Olivin 0.0910 kg 

Page 1 of 6 



LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

1 ._Manufa_cture_ _ 
LCA småhus 1 

Resource 
Olja och fetter 
PVAC-tillsats 
Rapsolja 
Renewable fuel 
Retention agents 
Returpallvirke 
Returpapper 
Returtetrapack 
Rundvirke 
Rundvirke 
Salpetersyra, HN03 
Sand, Si02 
Sjötransport 
Skrot, Fe+C 
Skummedel 
Skummedel, tensid 
Smörjmedel 
Smörjolja 
Soda, Na2C03 
Soda, Na2C03 
Spillolja 
Sprängämnen 
Stålband 
Stärkelse 
Svavel, S 
Syrgas, 02 
Tillsatser 
Transportenergi 
Trä 
Water power 
Återvunnen glasull 
Återvunnet glas 
Övriga tillsatser 

Emission 
Acidification equivalent 
Alcohol 
Aldehyd, -CHO 
Aluminium, Al 
As 
As 
Ashes 
Ashes 
BOD 
Ca 
Cd 
Cd 
CH4 
Cl-
CO 
Co, Kobolt 
Co, Kobolt 
C02 
COD 
Cr 
Cr 
Cu 
Cu 

Resource 

Resource 

Resource 

Resource 
Resource 

Resource 
Resource 
Resource 

Water 
Air 
Air 
Water 
Water 
Air 
Air 
Ground 
Water 
Air 
Water 
Air 
Air 
Water 
Air 
Water 
Air 
Air 
Water 
Water 
Air 
Water 
Air 

0 
1, 
1 

163 
0 

207 602 
147, 

173 002, 
54 363, 

4 
0, 

5 421, 
2 722, 

479, 
0 
2, 
0, 
1. 

77, 
0, 

35, 
769, 

0, 
11, 
0, 
0, 
2. 

2 159. 
0. 

27 658. 
155, 

1 012. 
110 272, 

0400 kg 
1433 kg 
5700 kg 
8398 MJ 
1280 kg 
9646 g 
6137 kg 
4705 g 
4080 kg 
8881 kg 
0718 kg 
2505 kg 
9600 MJ 
9827 kg 
0768 kg 
6677 kg 
0166 kg 
8100 kg 
8526 kg 
1088 kg 
0867 kg 
4494 kg 
0018 kg 
5354 kg 
0128 kg 
0473 kg 
0815 kg 
3000 MJ 
0441 g 
1137MJ 
7050 kg 
0825 kg 
0000 e 

14.7093 g 
216.2002 g 
327.8027 g 

0.0002 kg 
0.8590 mg 
7.7231 mg 
0.0848 kg 

181.8178 kg 
22 844.0374 g 

0.8590 g 
0.0000 g 
0.0342 g 

3 859.4838 g 
192.3094 g 

160 708.0497 g 
1.0645 g 
2.3802 g 

12 173 260.9413 g 
59 139.4435 g 

0.0202 g 
0.2562 g 
0.0000 kg 
0.0001 kg 

Page 2 of 6 



LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

1. Manufa_cture_ _ 
LCA småhus 1 

Emission 
Dissolved organics Water 2.9896 g 
Dissolved solids Water 290.2315 g 
Dust Air 5 431.9908 g 
FA Ground 1 888.1498 g 
Fe Water 2.9987 g 
Fe Air 10.0772 g 
Fluorides Water 0.7466 mg 
Formaldehyde Air 1 236.4264 g 
Fst avfall Ground 175.6978 g 
Gruvavfall Ground 32 008.1468 g 
Gråbergsavfall TS Ground 0.6738 kg 
H2S Air 7.0400 g 
HCl Air 0.0258 kg 
HF Air 23.3968 g 
Hg Air 0.0241 g 
HxCy except CH4 Air 29 735.2705 g 
HxCy except CH4 Water 26.7441 g 
Industrial waste Ground 567 916.0571 g 
Klorid, Cl- Water 1.0230 g 
Limavfall Ground 30.0302 g 
m-Bensin Energifbrbmkninj 4 821.7776 MJ 
m-Biobränsle Energifbrlust 37.4674 MJ 
m-Biobränsle Energifbrbmkninj 98 012.3772 MJ 
m-Coal Energifbrlust 155.7422 MJ 
m-Coal Energifbrbmkninj 14 560.0160 MJ 
m-Coal Energifbrbmkninj 217.2380 kg 
m-Coal Energifbrlust 1 053.0095 g 
m-Coal Energifbrbmknin^ 19.3319g 
m-Diesel * Energifbrbmkninj 50 731.5452 MJ 
m-Electricity Energifbrbmkninj 59 036.6580 MJ 
Metallavfall Ground 14.1700 kg 
Metaller Water 43.6500 g 
Metaller Air 0.1455 g 
Metals Water 19.9093 mg 
MFA Ground 0.1372 g 
m-Fossil energi Energiförbmkninj 2 619.4880 MJ 
m-Fossile gas Energifbrbmkninj 64.5803 MJ 
m-Fossile gas Energifbrlust 1 606.9649 g 
m-Fossilt spill Energifbrbrukninj 1 509.2096 MJ 
m-Gas Energifbrlust 40.0814 MJ 
m-Gas Energifbrbmkninj 13 715.0463 MJ 
m-Gasol Energifbrbmkninj 2 643.2000 MJ 
m-Gasol C3H8/C4H10 Energifbrbrukninj 2.0835 MJ 
Mineral waste Ground 456 933.2035 g 
Miscellaneous refuse Ground 19.9093 mg 
m-Koks Energifbrbrukninj 4 301.7280 MJ 
m-Kämkraft Energifbrbmknin^ 187.6950 MJ 
Mn Water 1.2803 g 
m-Nuclear power Energifbrlust 338.5755 MJ 
Mo Water 0.0152 mg 
m-Oil Energifbrlust 7 062.2474 MJ 
m-Oil Energifbrbmknin^ 24 736.2069 MJ 
m-Oil Energifbrlust 813.6892 g 
m-Oil Energifbrbmknin^ 5.3158g 
m-OljaEOl Energifbrbmknin^ 50.1624 MJ 
m-01jaE05 Energi fbrbmknin^ 2 225.6648 MJ 
m-Sjötransport Energifbrbmkninj 2 722.9600 MJ 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

1.Manufacture 
LCA småhus 1 

Emission 
m-Torv Energifbrlust 62.8605 MJ 
m-Transportenergi Energifbrbmknin^ 2 159.3000 MJ 
m-Vattenkraft Energifbrlust 107.6720 MJ 
m-Vattenkraft Energiförbrukning 56.7450 MJ 
N20 Air 85.2639 g 
NatriumbisuJfit Ground 4 884.4802 g 
NH3 Water 0.0002 kg 
NH3 Air 4.2631 kg 
NH4+ Air 1.4550 g 
Ni Water 0.1153g 
Ni Air 0.1743 g 
N03 Water 2.1571g 
Non toxic chemicals Ground 39.8186 mg 
Non-toxic chemicals Ground 873.0000 g 
NOx Air 118 444.5820 g 
N-tot Water 326.9495 g 
Oil Water 5.9586 g 
Oil Air 2.8930 g 
Olja och fetter Water 0.0000 kg 
Oorganiskt slam Ground 1 004.8000 g 
Organic acids Air 2 063.9317 g 
Organiskt slam Ground 166.4000 g 
P Water 0.7115 mg 
PAH Air 0.9626 g 
Particulates Air 18 783.0006 g 
Pb Water 0.1663 g 
Pb Air 1.1314g 
Phenol Water 0.0076 g 
Phenolics Air 2.3105 kg 
Plastavfall Ground 5.0000 kg 
P04- Water 0.1123 g 
P-tot Water 121.7997 g 
Radioaktivt högaktivt Ground 416.6221 g 
Radioaktivt medel/låg ak Ground 0.2528 m3 
Rivningsavfall Ground 625.6177 g 
Slagg Ground 97.5709 g 
Slags and ash Ground 1 194.5573 mg 
S02 Air 19 966.6558 g 
SOx Air 2 743.2463 g 
Spillbark Ground 62 788.8604 g 
Spillolja Ground 0.1596 kg 
Sr Water 2.1724 g 
Sulphates Water 107.3800 g 
Sulphates Air 1.6933 g 
Suspended solids Water 3 739.7490 g 
Terpener Air 19 819.9245 g 
Tl Air 0.2932 g 
Toxic chemicals Ground 5.8200 g 
Urea Air 0.4166 g 
VOC Air 2 781.4255 g 
Zn Water 0.4452 g 
Zn Air 8.8747 g 
Övrigt avfall Ground 900 077.0805 g 

_2._Use_ 
LCA småhus 1 

Resource 
Bauxite, A1203 Resource 71.5149g 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

2._Use_ 
LCA småhus 1 

Resource 
Blymalm Resource 19 259.8910 g 
Coal Resource 13 593.2904 MJ 
Coal Resource 0.4170 kg 
Fossil gas Resource 11.4007 kg 
Gas Resource 3 515.6944 MJ 
H2S04 134.1914 kg 
Järnmalm Sv Resource 46.4301 kg 
Kalksten, CaCo3 1 316.6681 kg 
Koppamialm Resource 1 719 327.4101 g 
NaOH Other 3.4611 kg 
NH3 12.4905 kg 
Nuclear power, Sweden Resource 2 799 125.9914 MJ 
Oil Resource 23 630.3853 MJ 
Oil Resource 72.2698 kg 
Renewable fuel Resource 8 800.1543 MJ 
Rundvirke Resource 14 424.7703 kg 
Salpetersyra, HN03 6.2999 kg 
Trä Resource 3.8651 g 
Water power Resource 2 421 025.0705 MJ 
Övriga tillsatser 995 204.8000 g 

;ion 
Acidification equivalent Water 0.8253 g 
Ashes Ground 20.1504 kg 
Betong 32 674.0000 kg 
BOD Water 0.3600 g 
CH4 Air 219.7916g 
CO Air 36 925.9806 g 
C02 Air 3 183 712.7979 g 
COD Water 0.7200 g 
Dissolved organics Water 0.4126 g 
Dissolved solids Water 0.7221 g 
Dust Air 503.9306 g 
FA Ground 430.9459 g 
HCl Air 0.0005 kg 
HxCy except CH4 Water 1.5431 g 
HxCy except CH4 Air 7 265.7062 g 
m-Bensin Energifbrbmkninj 1 280.9196 MJ 
m-Biobränsle Energifbrlust 3 286.4100 MJ 
m-Biobränsle Energifbrbmkninj 20 551.6635 MJ 
m-Coal Energifbrlust 13 593.2904 MJ 
m-Coal Energifbrlust 316.7887 g 
m-Coal Energifbrbmkninj 100.1692 g 
m-Diesel * Energiförbrukning 7 172.6030 MJ 
m-Electricity Energifbrbmkninj 10095.1317MJ 
Metals Water 103.1609 mg 
m-Fossile gas Energifbrbmkning 482.2628 MJ 
m-Fossile gas Energifbrlust 1 084.6405 g 
m-Gas Energifbrlust 3 515.6944 MJ 
m-Gas Energifbrbmkning 55.0334 MJ 
Mineral waste Ground 42.2960 g 
Miscellaneous refuse Ground 103.1609 mg 
m-Nuclear power Energifbrlust 29 697.7911 MJ 
m-Oil Energifbrlust 15 176.8626 MJ 
m-Oil Energifbrbmkninj 3 112.3774 MJ 
m-Oil Energifbrlust 244.7913 g 
m-Oil Energifbrbmkninj 27.5440 g 
m-OljaEOl Energi fbrbmkning -35.5637 MJ 
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LifeCycIePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:10:56 

QuantityUnit 

2._Use_ _ 
LCA småhus 1 

Emission 
m-Torv Energifbrlust 5 513.7443 MJ 
m-Vattenkraft Energifbrlust 9 444.3343 MJ 
N20 Air 82.1383 g 
Natriumbisulfit Ground 44 082.4341 g 
NH3 Air 0.0113 kg 
N03 Water 12.9017 g 
Non toxic chemicals Ground 206.3218 mg 
NOx Air 27 294.7960 g 
N-tot Water 304.6207 g 
Oil Water 0.7221 g 
Particulates Air 8 757.7739 g 
Phenol Water 0.0103 g 
Plastavfall 145.5000 kg 
P-tot Water 694.1597 g 
Radioaktivt högaktivt Ground 36 543.5686 g 
Radioaktivt medel/lågak Ground 22.1739 ni3 
Rivningsavfall Ground 54 875.4036 g 
Slags and ash Ground 6 189.6525 mg 
S02 Air 13 436.9525 g 
SOx Air 598.6002 g 
Spillbark Ground 23 389.9627 g 
Spillolja Ground 0.0594 kg 
Stålskrot 826.0000 kg 
Suspended solids Water 5.1451 g 
Trärestprodukter beh. T! 13 463.0000 kg 
Trärestprodukter rent T5 19 704.0000 kg 
Övrigt avfall Ground 78 888 688.1201 g 
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LifeCycIePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 
1. Manufacture 

LCA - småhus 2 
Resource 

Aluminium, A l 
Bakelit 
Ballast 
Bauxite, A1203 
Bauxite, A1203 
Bentonit 
Biocider 
Blymalm 
Borax 
CaO 
Coal 
Coal 
Diabas 
Dispergeringsmedel 
Dolomit, CaMg(C03)2 
Engångsträpall 
Fenolhartslim 
Fossil gas 
Fossile fuel 
Fossilt spill 
Fyllnadsmedel 
Fältspat 
Gas 
Gas 
Gips 
Gipskartong 
Glasfiber 
H20 
H20 
H2S04 
H2S04 
HCl 
Industrigips 
Järnmalm Sv 
Järnmalm Sv 
Jämsulfat 
Kalciumkarbid, CaC2 
Kalciumsulfat 
Kalksten, CaCo3 
Kalksten, CaCo3 
Koks 
Kopparmalm 
Kvartsit 
Legeringsmetaller 
Limtillsatser 
Makadam 
Malningstillsats 
Mineraler 
NaCl 
NaOH 
Natriumhydroxid, NAO 
Natriumklorid, NaCl 
Natriumsulfat, Na2S04 
Naturgips 
NH3 
Nuclear power, Sweden 
Oil 

Resource 

Resource 

Resource 

Resource 
Resource 
Resource 

Resource 
Resource 
Resource 

Feedstock 
Resource 

Resource 

Resource 
Resource 

Resource 

Resource 

Resource 
Resource 
Resource 

Resource 

Resource 
Other 
Resource 

Resource 

Resource 
Resource 

0.2368 kg 
66.7000 kg 

24 235.4880 kg 
0.7859 g 

99.9730 g 
3.5155 g 
0.0013 kg 

211.6476 g 
76.0380 kg 

0.5248 kg 
220.1445 kg 

23 109.8620 MJ 
731.2500 kg 

1.9055 kg 
175.3522 kg 

11 223.0085 g 
0.1792 kg 
3.5882 kg 

3 233.3760 MJ 
1 862.8992 MJ 

0.3776 kg 
139.4030 kg 

5 049.1168 MJ 
12 148.7538 MJ 

159.8890 kg 
186.7390 kg 

1.1433 kg 
9 275.0000 kg 
1 823.1450 kg 

1.4746 kg 
0.8448 kg 
0.0038 kg 

1 814.0360 kg 
683.5303 kg 

1 228.3217 kg 
32.0371 kg 

1.9335 g 
0.6360 g 

8 461.2430 kg 
67.5901 kg 

11 507.6948 MJ 
18 893.7446 g 

161.0755 kg 
28.0809 kg 

0.0652 kg 
44 000.0000 kg 

0.3174 kg 
84.9660 kg 

0.1007 kg 
0.0380 kg 
0.4992 kg 

555.6400 kg 
0.3136 kg 

1 814.0360 kg 
0.1373 kg 

30 995.0600 MJ 
238.5743 kg 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 
1.Manufacture 

LCA - småhus 2 
Resource 

Oil 
Oil 
Olivin 
OIja och fetter 
Phenol 
PVAC-tillsats 
Rapsolja 
Renewable fuel 
Retention agents 
Returpallvirke 
Returpapper 
Returtetrapack 
Rundvirke 
Rundvirke 
Salpetersyra, HN03 
Sand, Si02 
Sand, Si02 
Sjötransport 
Skrot, Fe+C 
Skummedel 
Skummedei, tensid 
Smörjmedel 
Smörjolja 
S02 

Soda, Na2C03 
Soda, Na2C03 
Spillolja 
Sprängämnen 
Stålband 
Stärkelse 
Svavel, S 
Svavel, S 
Syrgas, 02 
Tillsatser 
Transportenergi 
Trä 
Urea 

Water power 
Återvurmen glasull 
Återvunnet glas 
Övriga tillsatser 

Emission 
Acidification equivalent Water 
Alcohol Air 
Aldehyd, -CHO Air 
Aluminium, A l Water 
As Air 
As Water 
Ashes Ground 
Ashes Air 
BOD Water 
Ca Air 
Cd Water 
Cd Air 
CH4 Air 
CI- Water 
CO Air 

Resource 
Feedstock 

Resource 

Resource 

Resource 

Resource 
Resource 

Resource 
Resource 

Resource 

Resource 

Resource 
Resource 

Resource 

79 971.9911 MJ 
6 353.5796 MJ 

0.0787 kg 
0.0400 kg 

11 250.0000 g 
1.1433 kg 
1.5700 kg 

160.2171 MJ 
0.1280 kg 

175 368.0362 g 
129.5231 kg 

146 140.0302 g 
4.8881 kg 

47 498.8716 kg 
0.0692 kg 

5 418.3530 kg 
0.0064 kg 

2 722.9600 MJ 
484.0394 kg 

0.0768 kg 
2.6677 kg 
0.0166 kg 
1.8100 kg 
1.6430 g 
0.1088 kg 

63.3651 kg 
43.3094 kg 

949.6770 kg 
0.0018 kg 

11.5354 kg 
0.0033 kg 
0.0128 kg 
0.0409 kg 
2.0992 kg 

2 305.6000 MJ 
0.0425 g 

7 500.0000 g 
26 664.1978 MJ 

126.7300 kg 
823.7450 kg 

110 272.0000 g 

16.1703 g 
186.9538 g 
266.8023 g 

0.0002 kg 
7.7886 mg 
0.8663 mg 

158.9131kg 
0.0871 kg 

19 937.6679 g 
0.8663 g 
0.0000 g 
0.0411 g 

4 545.2390 g 
373.1807 g 

141 467.0855 g 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 
1. Manufacture_ _ 

LCA - småhus 2 
Emission 

Co, Kobolt Water 1.0066 g 
Co, Koboh Air 2.2507 g 
C02 Air 14 259 170.1592 g 
COD Water 51 565.1724 g 
Cr Water 0.0204 g 
Cr Air 0.2692 g 
Cu Water 0.0000 kg 
Cu Air 0.0001 kg 
Dissolved organics Water 5.5078 g 
Dissolved solids Water 294.6075 g 
Dust Air 6 102.2318 g 
FA Ground 1 745.9313 g 
Fe Water 3.0240 g 
Fe Air 10.1626 g 
Fluorides Water 0.7391 mg 
Formaldehyde Air 1 133.6415 g 
Fst avfall Ground 151.9303 g 
Gmvavfall Ground 32 008.1468 g 
Gråbergsavfall TS Ground 0.5827 kg 
H2S Air 7.0400 g 
HCl Air 0.0269 kg 
HF Air 23.6344 g 
Hg Air 0.0265 g 
HxCy except CH4 Water 30.3816 g 
HxCy except CH4 Air 27 266.7194 g 
Industrial waste Ground 634 957.5871 g 
Klorid, Cl- Water 1.0230 g 
Limavfall Ground 24.9151 g 
m-Bensin Energifbrbmkninj 4 212.2068 MJ 
m-Biobränsle Energifbrlust 36.1145 MJ 
m-Biobränsle Energifbrbmkninj 84 883.4733 MJ 
m-Coal Energifbrlust 196.6823 MJ 
m-Coal Energifbrbmkninj 22 912.6497 MJ 
m-Coal Energifbrbrukninj 219.0790 kg 
m-Coal Energifbrlust 1 046.1467 g 
m-Coal Energifbrbmknin§ 19.3319 g 
m-Diesel * Energifbrbmkninj 47 547.9613 MJ 
m-Electricity Energifbrbmkninj 56 901.6948 MJ 
Metallavfall Ground 14.1700 kg 
Metaller Water 0.0576 kg 
Metaller Ground 0.8480 kg 
Metaller Air 0.0036 kg 
Metals Water 19.9093 mg 
MFA Ground 0.1186 g 
m-Fossil energi Energiförbmkninj 3 233.3760 MJ 
m-Fossile gas Energifbrbmkninj 64.5803 MJ 
m-Fossile gas Energifbrlust 1 597.2946 g 
m-Fossilt spill Energifbrbmknin^ 1 862.8992 MJ 
m-Gas Energifbrlust 194.4541 MJ 
m-Gas Energifbrbruknin^ 12 149.2336 MJ 
m-Gasol Energ ifbrbmknin| 2 665.6000 MJ 
m-Gasol C3H8/C4H10 Energifbrbruknin^ 1.8017 MJ 
Mineral waste Ground 462 042.5835 g 
Miscellaneous refuse Ground 19.9093 mg 
m-Koks Energifbrbrukninj 10 709.8560 MJ 
m-Kämkraft Energifbrbmkninj 235.3739 MJ 
Mn Water 1.2912 g 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 

1. Manufacture 
LCA - småhus 2 

Emission 
m-Nuclear power Energiförlust 326.3500 MJ 
Mo Water 0.0132 mg 
m-Oil Energiförlust 6 486.5104 MJ 
m-Oil Energiförbrukning 26 632.9390 MJ 
m-Oil Energiförlust 808.3861 g 
m-Oil Energiförbmknin^ 5.3158 g 
m-OljaEOl Energiförbmknin^ 50.6209 MJ 
m-01jaE05 Energiförbmkning 2 469.2596 MJ 
m-Sjötransport Energiförbrukning 2 722.9600 MJ 
m-Torv Energiförlust 60.5907 MJ 
m-Transportenergi Energiförbmkning 2 305.6000 MJ 
m-Vattenkraft Energiförlust 103.7841 MJ 
m-Vattenkraft Energiförbmkning 59.4749 MJ 
N Air 0.4240 g 
N20 Air 78.3908 g 
Na+ Water 32.3300 g 
Natriumbisulfit Ground 4 884.4802 g 
NH3 Water 0.0002 kg 
NH3 Air 4.1451kg 
NH4+ Water 0.7420 g 
NH4+ Air 1.3891 g 
Ni Water 0.1046 g 
Ni Air 0.1758 g 
N03 Water 2.2301 g 
Non toxic chemicals Ground 424.0398 g 
Non-toxic chemicals Ground 1 151.4600 g 
NOx Air 117 222.1017g 
N-tot Water 287.7228 g 
Oil Water 9.2538 g 
Oil Air 2.9173 g 
Olja och fetter Water 0.0000 kg 
Oorganiskt slam Ground 1 004.8000 g 
Organic acids Air 1 784.7340 g 
Organiskt slam Ground 166.4000 g 
P Water 0.6152 mg 
PAH Air 12.4699 g 
Particulates Air 17 010.0144 g 
Pb Water 0.1677 g 
Pb Air 1.1465 g 
Phenol Water 0.2674 g 
Phenolics Air 1.9997 kg 
Plastavfall Ground 5.0000 kg 
P04- Water 0.1141 g 
P-tot Water 115.6580 g 
Radioaktivt högaktivt Ground 401.5785 g 
Radioaktivt medel/Iågak Ground 0.2437 m3 
Rivningsavfall Ground 603.0276 g 
Slagg Ground 84.3720 g 
Slags and ash Ground 229.0946 g 
S02 Air 19 918.8299 g 
S04- 6.3600 g 
SOx Air 5 216.6923 g 
Spillbark Ground 55 580.1403 g 
Spillolja Ground 0.1412 kg 
Sr Water 2.1908 g 
Sulphates Water 108.2900 g 
Sulphates Air 1.7077 g 

Page 4 of 6 



LifeCycIePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 
1. Manufacture 

LCA - småhus 2 
Emission 

2. Use 

Suspended solids Water 3 316.7693 g 
Terpener Air 16 443.9623 g 
Tl Air 0.3619 g 
Toxic chemicals Ground 60.6764 g 
Urea Air 0.4166 g 
VOC Air 2 446.5444 g 
Zn Water 0.4488 g 
Zn Air 8.9582 g 
Övrigt avfall Ground 867 601.5478 g 

småhus 2 

Bauxite, A1203 Resource 71.5149g 
Blymalm Resource 19 259.8910 g 
Coal Resource 13 593.2904 MJ 
Coal Resource 0.4170 kg 
Fossil gas Resource 11.4007 kg 
Gas Resource 3 515.6944 MJ 
H2S04 134.1914 kg 
Järnmalm Sv Resource 46.4301 kg 
Kalksten, CaCo3 1 316.6681 kg 
Kopparmalm Resource 1 719 327.4101 g 
NaOH Other 3.4611 kg 
NH3 12.4905 kg 
Nuclear power, Sweden Resource 2 799 125.9914 MJ 
Oil Resource 23 630.3853 MJ 
Oil Resource 72.2698 kg 
Renewable fuel Resource 8 800.1543 MJ 
Rundvirke Resource 14 424.7703 kg 
Salpetersyra, HN03 6.2999 kg 
Trä Resource 3.8651 g 
Water power Resource 2 421 025.0705 MJ 
Övriga tillsatser 995 204.8000 g 

mon 
Acidification equivalent Water 0.8253 g 
Ashes Ground 20.1504 kg 
Betong 40 715.0000 kg 
BOD Water 0.3600 g 
CH4 Air 219.7916g 
CO Air 36 925.9806 g 
C02 Air 3 183 712.7979 g 
COD Water 0.7200 g 
Dissolved organics Water 0.4126 g 
Dissolved solids Water 0.7221 g 
Dust Air 503.9306 g 
FA Ground 430.9459 g 
HCl Air 0.0005 kg 
HxCy except CH4 Water 1.5431 g 
HxCy except CH4 Air 7 265.7062 g 
m-Bensin Energifbrbrukninj 1 280.9196 MJ 
m-Biobränsle Energifbrlust 3 286.4100 MJ 
m-Biobränsle Energifbrbrnkninj 20 551.6635 MJ 
m-Coal Energifbrlust 13 593.2904 MJ 
m-Coal Energifbrlust 316.7887 g 
m-Coal Energiförbrukning 100.1692 g 
m-Diesel * Energifbrbrukning 7 172.6030 MJ 
m-Electricity Energifbrbrukninj 10 095.1317 MJ 

Page 5 of6 



LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:21:17 

QuantityUnit 
2._Use_ 

LCA - småhus 2 
Emission 

Metals Water 103.1609 mg 
m-Fossile gas Energifbrbmkninj 482.2628 MJ 
m-Fossile gas Energifbrlust 1 084.6405 g 
m-Gas Energifbrlust 3 515.6944 MJ 
m-Gas Energifbrbmkninj 55.0334 MJ 
Mineral waste Ground 42.2960 g 
Miscellaneous refuse Ground 103.1609 mg 
m-Nuclear power Energifbrlust 29 697.7911 MJ 
m-Oil Energifbrlust 15 176.8626 MJ 
m-Oil Energifbrbmkninj 3 112.3774 MJ 
m-Oil Energifbrlust 244.7913 g 
m-Oil Energifbrbmknin^ 27.5440 g 
m-OljaEOl Energifbrbmknin^ -35.5637 MJ 
m-Torv Energiförlust 5 513.7443 MJ 
m-Vattenkraft Energifbrlust 9 444.3343 MJ 
N20 Air 82.1383 g 
Natriumbisulfit Ground 44 082.4341 g 
NH3 Air 0.0113 kg 
N03 Water 12.9017 g 
Non toxic chemicals Ground 0.2063 g 
NOx Air 27 294.7960 g 
N-tot Water 304.6207 g 
Oil Water 0.7221 g 
Particulates Air 8 757.7739 g 
Phenol Water 0.0103 g 
Plastavfall 139.0000 kg 
P-tot Water 694.1597 g 
Radioaktivt högaktivt Ground 36 543.5686 g 
Radioaktivt medel/lågak Ground 22.1739 m3 
Rivningsavfall Ground 54 875.4036 g 
Slags and ash Ground 6.1897 g 
S02 Air 13 436.9525 g 
SOx Air 598.6002 g 
Spillbark Ground 23 389.9627 g 
Spillolja Ground 0.0594 kg 
Stålskrot 833.0000 kg 
Suspended solids Water 5.1451 g 
Trärestprodukter beh. Tt 12 972.0000 kg 
Trärestprodukter rent T5 21 492.0000 kg 
Övrigt avfall Ground 78 888 688.1201 g 

Page 6 of 6 



LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:26:30 

QuantityUnit 
1. Manufacture 

LCA - småhus 3 
Resource 

Armering 
Bauxite, A1203 
Betong 
Biobränsle 
Blymalm 
Coal 
Coal 
Cu 
EPDM 
EPS 
Fossil gas 
Gas 
Gipsskiva 
Grundfärg, TS 
H2S04 
Järnmalm Sv 
Kopparmahu 
Makadam 
Mässing 
NaOH 
NH3 
Nuclear power, Sweden 
Oil 
Oil 
Papper 
PE 
Plywood, behandlad 
PP 
PS 
PVC 
Renewable fuel 
Rundvirke 
Salpetersyra, HN03 
StenuU 
Stålkomponenter 
Sågad trävara 
Trä 
Träkompositer 
Water power 
Övriga polymera prod. 

Emission 
Acidification equivalent 
Aldehyd, -CHO 
Ashes 
BOD 
Chlorides 
CO 
C02 
COD 
Dissolved solids 
Gmvavfall 
Hazardous waste 
HCl 
HxCy except CH4 
Icke toxiska änmen 
Industriavfall 
Klorid, Cl-

Resource 

Dubbelbokfbring 
Resource 
Resource 
Resource 
Resource 

Resource 
Resource 

Resource 
Resource 

Other 

Resource 
Resource 
Resource 

Dubbelbokfbring 

Resource 

Dubbelbokfbring 
Resource 
Dubbelbokfbring 
Resource 

Water 
Air 
Ground 
Water 
Air 
Air 
Air 
Water 
Water 
Ground 
Ground 
Air 
Air 
Ground 
Ground 
Water 

486.0000 kg 
0.4989 g 

53 489.0000 kg 
70 000.0000 MJ 

134.3611g 
94.8297 MJ 

2 200.0000 kg 
47.0000 kg 
32.0000 kg 
96.0000 kg 

200.0000 kg 
24.5262 MJ 

4 983.0000 kg 
19.0000 kg 

936.1480 g 
323.9062 g 

11 994.3936 g 
72 780.0000 kg 

16.0000 kg 
0.0241 kg 
0.0871 kg 

19 527.2981 MJ 
1 000.0000 kg 

97.4956 MJ 
42.0000 kg 

165.0000 kg 
871.0000 kg 

98.0000 kg 
2.0000 kg 

346.0000 kg 
61.3917 MJ 

13 000.0000 kg 
0.0439 kg 

3 790.0000 kg 
616.0000 kg 

8 215.0000 kg 
0.0270 g 

1 624.0000 kg 
16 889.5857 MJ 

23.0000 kg 

0.1300 kg 
1.1000 kg 

14.0000 kg 
0.1500 kg 
0.1800 kg 

83.0336 kg 
14 518.0234 kg 

1.2000 kg 
0.4400 kg 

2 021.0000 kg 
0.1700 kg 
0.1100 kg 

52.0083 kg 
4.1000 kg 

1 233.0000 kg 
15.0000 kg 
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LifeCycIePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:26:30 

QuantityUnit 

1. Manufacture 
LCA - småhus 3 

Emission 

2. Use 

m-Biobränsle Energifbrlust 22.9267 MJ 
m-Biobränsle Energifbrbrukning 70 000.0000 MJ 
m-Coal Energiförlust 94.8297 MJ 
m-Coal Energifbrbrukninj 33 000.0000 MJ 
m-Electricity Energifbrbrukninj 36 180.0000 MJ 
Metaller Water 0.0040 kg 
Metaller Air 0.1700 kg 
m-Fossile gas Energifbrbrukning 13 000.0000 MJ 
m-Gas Energifbrlust 24.5262 MJ 
Mineralavfall Ground 32.0000 kg 
m-Koks Energifbrbrukninj 33 000.0000 MJ 
m-Nuclear power Energiförlust 207.1781 MJ 
m-Oil Energifbrlust 97.4956 MJ 
m-Oil Energifbrbrukning 37 000.0000 MJ 
m-Torv Energifbrlust 38.4651 MJ 
m-Transportenergi Energifbrbmkning 45 000.0000 MJ 
m-Vattenkraft Energiförlust 65.8857 MJ 
N20 Air 0.1900 kg 
Na+ Water 1.8000 kg 
NH3 Air 6.9000 kg 
NOx Air 94.0994 kg 
N-tot Water 0.0421 kg 
Olja och fetter Water 0.0800 kg 
Particulates Air 20.0440 kg 
Phenolics Air 0.4200 kg 
Radioaktivt högaktivt Ground 254.9357 g 
Radioaktivt medel/lågak Ground 0.1547 m3 
Rivningsavfall Ground 382.8225 g 
Slagg och aska Ground 0.3900 kg 
S02 Air 49.0825 kg 
S04- Water 0.5200 kg 
Suspended solids Water 0.7800 kg 
Toxic chemicals Ground 3.8000 kg 
Övrigt avfall Ground 550 344.2627 g 

måhus 3 
wce 
Bauxite, A1203 Resource 63.1327 g 
Blymalm Resource 17 002.4464 g 
Coal Resource 12 000.0259 MJ 
Coal Resource 0.2955 kg 
Fossil gas Resource 8.3541 kg 
Gas Resource 3 103.6212 MJ 
H2S04 118 462.9064 g 
Järnmalm Sv Resource 40 988.0403 g 
Kalksten, CaCo3 966.5292 kg 
Kopparmalm Resource 1 517 805.6869 g 
NaOH Other 3.0554 kg 
NH3 11.0265 kg 
Nuclear power, Sweden Resource 2 471 041.4801 MJ 
Oil Resource 16 748.0928 MJ 
Oil Resource 50.6467 kg 
Renewable fuel Resource 7 768.6915 MJ 
Rundvirke Resource 5 618.4345 kg 
Salpetersyra, HN03 5.5615 kg 
Trä Resource 3.4121 g 
Water power Resource 2 137 257.6269 MJ 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:26:30 

QuantityUnit 

2. Use 
LCA - småhus 3 

Resource 
Övriga tillsatser 730 552.0000 g 

Acidification equivalent Water 0.0006 kg 
Ashes Ground 7.8486 kg 
Betong 53 489.0000 kg 
BOD Water 0.0003 kg 
CH4 Air 100 567.1585 mg 
CO Air 16.9596 kg 
C02 Air 2 545.0880 kg 
COD Water 0.0005 kg 
Dissolved organics Water 302.9101 mg 
Dissolved solids Water 0.0005 kg 
Dust Air 205.3224 g 
FA Ground 167.8530 g 
HCl Air 0.0003 kg 
HxCy except CH4 Water 0.0011 kg 
HxCy except CH4 Air 3.6443 kg 
m-Bensin Energiförbrukning 498.9170 MJ 
m-Biobränsle Energiförlust 2 901.21 I I M J 
m-Biobränsle Energiförbrukning 8 004.8537 MJ 
m-Coal Energiförlust 12 000.0259 MJ 
m-Coal Energiförlust 222.0018 g 
m-Coal Energiförbmkning 73.5314 g 
m-Diesel * Energiförbmkning 3 369.0506 MJ 
m-Electricity Energiförbrukning 6 323.1387 MJ 
Metals Water 75.7275 mg 
m-Fossile gas Energiförbrukning 354.0156 MJ 
m-Fossile gas Energiförlust 781.3468 g 
m-Gas Energiförlust 3 103.6212 MJ 
m-Gas Energiförbmkning 40.3985 MJ 
Mineral waste Ground 31 048.2802 mg 
Miscellaneous reflise Ground 75.7275 mg 
m-Nuclear power Energiförlust 26 216.9241 MJ 
m-Oil Energiförlust 12 880.1252 MJ 
m-Oil Energiförbmkning 2 182.3006 MJ 
m-Oil Energiförlust 171.5468 g 
m-Oil Energiförbmkning 20.2192 g 
m-OljaEOl Energiförbmkning -26.1063 MJ 
m-Torv Energiförlust 4 867.4804 MJ 
m-Vattenkraft Energiförlust 8 337.3674 MJ 
N20 Air 0.0566 kg 
Natriumbisulfit Ground 32 359.6815 g 
NH3 Air 0.0079 kg 
NH3 Air 0.3477 g 
N03 Water 9.4708 g 
Non toxic chemicals Ground 151.4550 mg 
NOx Air 18.4340 kg 
N-tot Water 0.2689 kg 
Oil Water 0.5301 g 
Particulates Air 6.5752 kg 
Phenol Water 7.5728 mg 
Plastavfall 739.0000 kg 
P-tot Water 509.5632 g 
Radioaktivt högaktivt Ground 32 260.3106 g 
Radioaktivt medel/lågak Ground 19.5749 m3 
Rivningsavfall Ground 48 443.4781 g 
Slags and ash Ground 4 543.6508 mg 
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LifeCyclePhase 
Product Emission/resource Recipient 

1998-06-15 13:26:30 

QuantityUnit 
2. Use 

LCA - småhus 3 
Emission 

S02 Air 
SOx Air 
Spillbark Ground 
Spillolja Ground 
Stålskrot 
Suspended sohds Water 
Trärestprodukter beh. T.' 
Trärestprodukter rent T5 
Övrigt avfall Ground 

11.1710kg 
439.4156 g 

9 110.3685 g 
23.1521 g 

1 102.0000 kg 
0.0036 kg 

6 410.0000 kg 
7 208.0000 kg 

69 642 174.4699 g 
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