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FÖRORD 

Arbetet har utförts inom det nordiska träprogrammet "Ny teknik i träindustrin" ('Nordic 
Wood'). En förstudie inom det däri ingående delprogrammet "Trä och Miljö" har utförts 
av Dansk Teknologisk Institut, DTI (avdelningen för Trä och M0bler), Norsk Treteknisk 
Institutt, NTI, Statens Forskningscentral i Finland, VTT (Trälaboratoriet) och Trätek, 
Institutet för träteknisk forskning. Projektledare har varit Tuija Vihavainen, VTT med 
följande projektmedarbetare: Britt-Inger Andersson, Trätek, J0rgen Baadsgaard-Jensen, 
DTI, Jyrki Mali,VTT och Tore Opdal, NTI. 

Detta arbete avser en kartläggningen av i första hand FoU inom området "Trä och Miljö". 
Kartläggningen har utförts inom förstudien under hösten 1992 respektive våren 1993 och 
projektmedarbetare från respektive institut och land har svarat för faktainsamlingen. 
Insamlat material har utvärderats och sammanställts av Britt-Inger Andersson, Trätek. 

Finansiering har skett via träindustrin och Nordisk Industrifond samt av respektive nationel
la finansieringsorgan i Danmark, Finland, NTNF i Norge samt NUTEK i Sverige. 
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Sammanfattning 

Inom denna del av den nordiska förstudien "Trä och Miljö" har en kartläggning av FoU-
projekt om trä och miljö i de nordiska länderna utförts. Verksamma institut, organisationer, 
högskolor m f l i Norden har kartlagts. Vidare har en inventering av nordisk litteratur inom 
området utförts. Även visst urval av för området intressant utländsk litteratur redovisas. 

Kartläggningen bedöms av projektgruppen ge en god överblick av området "Trä och 
Miljö". Kartläggningen är bred och tvärvetenskaplig. Den syftar inte t i l l att ge en komplett 
redovisning av samtliga områden. Exempelvis har inte området trä och brand tagits med 
beroende på att det området ingår i ett annat delprogram inom det nordiska träprogrammet. 
Endast de mest aktuella referenserna och/eller de som projektgruppen bedömt som mest in
tressanta ha tagits med. Detta gäller särskilt för de stora områdena arbetsmiljö, trä och fukt, 
trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta) respektive trä och beständighet. Skog och 
skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation och miljöpåverkan. En 
kraftig begränsning av kartläggningen har här varit nödvändig. 

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det befintliga kunskapsunderlaget bedöms som 
otillräckligt inom området "Trä och Miljö". Vetenskapligt underbyggda fakta om träindu
strins och träprodukternas miljöpåverkan behöver tas fram. Det gäller särskilt för trämanu
fakturindustrin och deras träprodukter. Det finns ett stort behov av att systematiskt arbeta 
med miljöfrågor inom den nordiska träindustrin, särskilt om industrin vil l Öka sin konkur
renskraft på miljökunniga marknader t ex EG-marknaden. 

Vilka FoU-proiekt har utförts och vad pågår inom området? (del A) 

FoU-området bedöms som mycket expansivt. Det finns förnärvarande ett stort intresse för 
miljörelaterad forskning och utveckling. Metodikutvecklingen är främst inriktad på att 
utarbeta och ena sig om sätt att utföra livscykelanalyser LCA {Life Cycle Assessment). Ex
empelvis pågår ett sådant nordiskt projekt kallat "LCA-Norden" med stöd av Nordiska 
Ministerrådet. 

Tillämpad FoU pågår såväl på högskolor och universitet e.d. som inom industrin i Norden. 
Exempelvis pågår ett projekt om industriprodukter som utförs i Sverige av Industriför-
bundet i samarbete med omkring 15 stora industrier bl a ABB, MoDo, STORA och Volvo. 
Inom det projektet miljöbedöms produkterna med hjälp av ett miljöindex utvecklat inom 
det s k EPS-systemet (Environmental Priority Strategy). I Danmark har FoU fokuserats dels 
på miljöbedömning av byggnader med särskild inriktning på energiförbrukning, dels på att 
utveckla teknik och system för att ta hand om byggavfall och återanvända byggnadsmateri
al. I Norge finns ett stort intressse av miljöanpassad produktion och byggande, vilket 
resulterat i ett antal FoU-projekt. Beträffande Finland har det varit svårt att få fram 
information inom området. Dock, pågår ett antal FoU-projeki bl a på Statens Forsknings
central (VTT). 

Få FoU-projekt har utförts inom miljöområdet med direkt koppling till nordisk träindustri 
och träprodukter. Undantaget är miljörelaterad forskning om produktgrupperna biobränslen, 
förpackningar, impregnerat trä, spånskivor samt forskning inom områdena arbetsmiljö, 
mikrobiologi respektive beständighet. Dessutom har stora insatser gjorts inom råvaruledet 
dvs skogsbruket.(Papper och massa berörs inte alls inom denna kartläggning.) 

Stor skillnad kunde konstateras mellan de nordiska länderna vad gäller inriktning på FoU 
och antal utförda projekt. Ett starkt ökat intresse finns för miljörelaterad FoU, även inom 



träindustrin, och gäller områdena: 

- miljöbedömning och -märkning av produkter, 
- teknik för miljöanpassad produktion, 
- miljöanpassade ytbehandlingar av produkter, 
- system och teknik för återanvändning/återvinning av produkter, 
- ekologiska respektive miljöanpassade byggnader m fl. 

Vilken litteratur finns inom området? (del B) 

Omfattande litteratur finns inom miljöområdet. Det gäller särskilt rapporter e.d.som 
behandlar allmänna miljöfrågor, arbetsmiljö inom olika industrier respektive inomhusmiljö i 
byggnader. Även inom energiområdet finns mycket litteratur t ex om energihushållning i 
byggnader, olika uppvärmningssystem och biobränslen. Dock, saknas till stor del aktuell 
dokumentation om energi- och miljöförhållanden inom träindustrin och det gäller särskilt 
trämanufakturindustrin. 

Litteratur om LCA-metodik finns främst redovisad utomlands t ex av den vetenskapliga 
organisationen SET AC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) och av olika 
forskningsinstitut t ex BRE i England och EMPA i Schweiz. En god överblick över olika 
LCA-metoder ges i en rapport (Nord 1992:9) sammanställd inom projektet "LCA-Norden" 
med stöd av Nordiska Ministerrådet. Det finns sparsamt med litteratur om tillämpning av 
LCA på träprodukter. 

Vem gör vad inom området? (del C) 

Miljöområdet är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och ett stort antal institut, högsko
lor och organisationer m f l är verksamma inom området. De mest aktiva, förutom de 
institut som medverkade i denna studie respektive olika miljöorganisationer, redovisas 
kortfattat här. 

Danmark: Miljöteknik, DTl; Energiteknik, DTl; DK-Teknik; Statens Byggeforskningsin
stitut, SBI; Forskningscentret for Skov och Landskap; Traebranschens Oplysningsråd m f l . 

Finland: Byggnads- respektive Byggmaterialavdelningen, VTT; Skogsforskningsinstitut; 
Joensuu Universitet; KCL; Träinformation AB; Finlands Träforskning AB m f l . 

Norge: Norges Byggforskningsinstitutt, NBI; Norges Tekniska Högskola, NTH; Skogforsk; 
Instituttet for Energiteknikk; Stiftelsen Östfoldforskning m 11. 

Sverige: Chalmers Tekniska högskola, CTH; Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH; 
Lunds Tekniska Högskola, LTH; Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning, IVL; 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU; Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, STFI; 
Chalmers Industriieknik AB; Skogforsk; Skogsindustrierna; Träinformation; Industri
förbundet m f l . 
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Del A. Vilka FoU-projekt har utförts och vad pågår inom områ
det? 

A 1. Allmänt om området "Trä och Miljö" 

1.1 Omfattning av kartläggningen 

En kartläggning över avslutade, pågående och planerade FoU-projekt har utförts inom för
studien "Trä och Miljö", vilken utförts inom ett delprogram i det nordiska träprogrammet 
"Ny teknik i träindustrin ('Nordic Wood'). Underlaget till denna kartläggning har insamlats 
av respektive medarbetare inom den nordiska projektgruppen. Trätek har svarat för sam
manställning och utvärdering. Data som insamlats finns redovisat separat i enlighet med 
tabell A. 1.1. 

Tabell A. 1.1. Indata som insamlats beträffande olika FoU-projekt. 

NORDIC PROJECT: TRÄ OCH MIUÖ 

REVIEW: Country Author Date 

i. R KLEV ANT R&D 

Finalized, ongoing and planned R&D regarding the environmental effects and environmental impact 
assessment of (Nordic) wood industry and wood products and competing building materials as well as the life 
cycle analysis and environmental impact assessment methodology of building materials. 

Project title: 

Responsible organization ami project leader: 

Short description of the project: 

Project period: 

The size of the project and financier(s): 

Reporiis), publicaiionis): 

Cooperating institution (s): 

1.2 Aktiviteter i omvärlden med anknytning till "Trä och Miljö" 

1.2.1 FoU-projekl 

Globalt sker mycket inom miljöområdet och ett exempel på detta är FNs Rio-konferens 
1992. Utifrån ett snävare miljöperspektiv, begränsat till trä- och miljöfrågor, har det på 
senare tid genomförts ett antal konferenser, seminarier m m. Forskning om skog och skogs
bruk, råvarusituationen, miljöpåverkan vid avverkning och tillverkning av sågade varor och 
träprodukter, användning av trä i byggandet och till produkter t ex möbler har redovisats 
från olika aspekter. Ett exempel är den internationella konferensen "Wood Product Demand 
and the Environment" som hölls i Vancouver, British Columbia November 13-15, 1991 av 
Forest Products Research Society /lA 



I Europa pågår en hel del forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning ti l l miljö. Det 
gäller framförallt inom förpackningsområdet. FoU-projekt inom området "Trä och Miljö" 
pågår bland annat i England t ex hos BRE (Building Research Establishment) som 
utvecklat metoder att miljöbedöma byggnader. Metoden BREEAM (The Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) används för miljöbedömning av bl a 
kontorsbyggnader 121. I Holland pågår arbete bl a hos TNO (Building Research and 
Construction) /3/. I Tyskland, Schweiz och Österrike har man länge varit aktiv inom 
området. Det gäller särskilt metodikutveckling av livscykelanalyser LCA {Life Cycle 
Assessment) /4/, men även miljöbedömning av olika produkter, främst förpackningar. 
Metodikutvecklingen av livscykelanalyser (LCA) har i dessa länder utvecklats inom 
området förpackningar och därefter tillämpats på andra produkter t ex byggprodukter 151. 
Utveckling av bl a ekologiska byggnader 161 pågår. 

På nordisk nivå pågår ett antal forskningsprojekt med anknytning till "Trä och Miljö". Det 
är dels generella livscykelanalysprojekt i vilka bland annat metodik, gränsdragningar och 
begrepp analyseras dels tillämpade FoU-projekt. En kortfattad redovisning av olika av
slutade, pågående och planerade FoU-projekt ges i avsnitt A. 2 - A. 5. Vissa av projekten 
har grupperats i områden. 

Inom ett omfattande nordiskt projekt (ca. 6 miljoner DDK) studeras, med stöd av Nordiska 
Ministerrådet, produkters livscykel från miljösynpunkt. Bakgrunden är att Nordiska 
Ministerrådet 1990 kom överens om ett åtgärdsprogram för "Renare teknologi, avfall och 
återanvändning". Projektet som kallas "LCA-Norden" är indelat i tre faser och är planerat 
att pågå till och med 1994. Syftet är att på nordisk nivå få till stånd en samstämd syn på 
begrepp och metodfrågor samt utarbeta kriterier för hur LCA-analyser bör utföras. Det ska 
ge miljömyndigheterna i Norden baskunskap för arbete med bland annat produktdeklara
tion. Den första delen av projektet har avrapporterats 111. 

Miljörelaterad forskning med direkt anknytning till konsumenter är inne i ett mycket 
expansivt skede. Det gäller kläder, tvättmedel, möbler eller andra produkter t ex för
packningar. En liknande tendens kan urskiljas för andra produkter t ex småhus. Efterfrågan 
på miljöanpassade produkter ökar. Det kan gälla allmänt sunda sådana eller mer specifikt 
anpassade produkter t ex allergikeranpassade barnstugor. Slutsatsen är att miljön på senare 
är har blivit en mäktig marknadskraft. 

1.2.2 Standardisering 

Standardiseringsarbeie bedrivs globalt inom ISO (International Standard Organisation) 
samt på europeisk nivå inom CEN och på nationell nivå. Det baseras på utförd forskning 
och kan ses som ett hjälpmedel för industrin. Standarder utgör ett komplement till före
skrifter. För närvarande är standarder vanligen frivilliga. Dock, kommer CEN-standarder 
inom EG att i framtiden bli tvingande och kan därmed betraktas som en norm. 

Globalt är det ISO som ansvarar för standardiseringsarbetet inom miljöområdet. SAGE 
(Strategic Advisory Group on Environment) bildades 1991 och är knutet till ISO/IEC. 
SAGE bildades på initiativ av industrin för att finna former för standardisering inom 
miljöområdet. En ny teknisk kommitté 'Environmental Management' (TC 207) har bildats 
inom ISO med ett antal underkommittér (SC) och arbetsgrupper (WG) enligt följande: 



• (SC 1) Miljöledningssystem, EMS (Environmental Management System) 
• (SC 2) Miljörevison, EA (Environmental Auditing) 
• (SC 3) Miljömärkning (Environmental Labelling) 
• (SC 4) Utvärdering av miljöprestanda, EPE (Environmental Performance Evaluation) 
• (SC 5) Livscykelanalys, LCA (Life Cycle Assessment) 
• (SC 6) Terminologi(Terms and Definitions). 

Nordiska forskare, främst från Sverige och CTH respektive IVL samt Industriförbundet, är 
aktiva inom ISO. Sverige har fått sekretariatet för arbetsgruppen WG 4: Miljöeffektbe
dömning (Impact analysis) inom ISO/TC 207/SC 5 Livscykelanalyser. Dessutom har 
Sverige sekretariatet för en annan arbetsgrupp inom gruppen SC 3 Miljömärkning. Även i 
Danmark och Norge är man aktiva inom ISO-arbetet beträffande 'Environmental Manage
ment'. 

Inom Europa pågår mycket arbete med standardisering. Inom CEN/BTAVG 64 (European 
Committe for Standardization) har ett förslag till en övergripande policy för CENs miljö-s
tandardisering utarbetats. Förslaget till CENs miljöprogram omfattar följande standardise
ringsprojekt: 

• Mätmetoder för luft, vatten, mark (Environmental Measurement Methods), 
• Mätmetoder: kemikalier bl a toxicitet, nedbrytbarhet, ackumulering (Measurement 

Methods for Environmental Properties of Chemical Substances and Chemical Products), 
• Prestandakrav på bl a mätsystem, reningsutrustning (Pollution Control Methods and 

Equipment) 
• Miljömärkning (Methods for the Evaluation of Environmental Effects of Products) 
• Terminologi (General aspects) 

EGs miljöpolicy är formulerad i 5-årsplaner. (Ovan beskrivna standardiseringsprojekt är 
kopplade till EGs miljöprogram.) Generaldirektorat DGXI ansvarar för frågor som rör den 
yttre miljön samt DG 111 och DGV för frågor som rör produkters säkerhet och arbets
miljöfrågor. Även andra DG finns som berör miljöfrågor. 

Miljöstandardisering i Sverige bedrivs av SIS, i Norge av NBR, i Danmark av DS och 
i Finland av STF. Den svenska slandardiseringsorganisationen SIS har inrättat en referens
grupp för policyfrågor för standardisering inom miljöområdet. Inom SIS bedriver STG 
arbete inom området 'Environmental Management' respektive SMS som bedriver arbete 
särskilt inom området LCA inom den tekniska kommittén TK 264. 

1.2.3 Miljömärkning 

EG-kommissit>nen har under 1992 beslutat att upprätta en verksamhet för positiv miliiv 
märkning. Med det avses att en produkt som miljömärks ska ge mindre hälsorisker 
och/eller mindre miljöproblem i ett eller liera avseenden än andra produkter med samma 
funktion. 

Syftet med miljömärkningen är att ge vägledning för konsumenter och stimulera industrin 
till produktutveckling med syfte att minska påverkan på miljön och hälsan. Man har 
påbörjat arbetet med att ta fram kriterier och att bygga upp organisationen för "Eco-label". 
Arbete med kriterier för papper har inletts. Nationell miljömärkning kommer att tillåtas tills 



påbörjat arbetet med att ta fram kriterier och att bygga upp organisationen för "Eco-label". 
Arbete med kriterier för papper har inletts. Nationell miljömärkning kommer att tillåtas tills 
vidare. Då EES-avtalet trätt i kraft kan förhandlingar om svenskt deltagande i EGs 
miljömärkning inledas. 

På nordisk nivå finns en postiv miljömärkning - den s k "Svanmärkningen". SIS Miljö
märkning ansvarar för verksamheten i Sverige, Stiftelsen Miljömerkning i Norge, SFS i 
Finland och Handelsministerium i Island. Den operativa verksamheten sker i form av 
arbete inom en kommitté för respektive produktgrupp. Kommittéerna arbetar fram förslag 
till miljökriterier som ska antas av styrelsen. Därefter ska en samarbetsgrupp för de 
nordiska ländernas miljömärkningsorganisation godkänna förslaget. Först därefter kan 
producenter ansöka om att få märka sina produkter. Beslut om en producent uppfyller 
fastställda kriterier tas av miljömärkningsstyrelsen. Det är de enskilda länderna som väljer 
vilka produktgrupper man vill arbete med. I Norge har man bl a valt kopierings- och 
tryckpapper, bygg- , inrednings- och möbelskivor, trämöbler och inredning samt golvbe
läggningar. I Sverige har man valt bl a kedjeolja för motorsågar, tvättmedel och lösulls-
isolering. I Finland arbetar man med kriterier för journalpapper, tidningspapper och 
kompostbehållare. För närvarande finns det drygt 500 Svanmärkta produkter på den 
nordiska marknaden. Direkt koppling till trä finns i det fastställda dokumentet om "Bygg-, 
inrednings- och möbelskivor'78/ samt i det pågående arbetet med att utforma kriterie
dokument för "Trämöbler och Inredning" respektive "Golvbeläggningar". 

En del andra miljömärkningssystem finns. Exempel är "Blå Ängel" som är ett officiellt 
tyskt miljömärke. Den symbolen skall vara en garanti för att en produkt, vilken som helst, 
har minsta möjlig störning på den yttre och inre miljön. Exempelvis kan spånskivor märkas 
om de vid klimalkammarprovning avger högst 0,05 ppm/m' formaldehyd till luft, dvs en 
halvering av rådande gränsvärde. Ett annat exempel på miljömärkningssystem som har 
direkt anknytning till trä och träprodukter är PlusSkog. Det är framtaget av finsk skogsin
dustri m f l för att märka virke från finsk skog och därmed förmedla ett miljöbudskap om 
uthålligt skogsbruk. 

Dessutom finns ett antal olika märkningssyslem för återanvändning/återvinning av material. 
Inom bilindustrin märks plastdetaljer med en bokstavskod samt en geometrisk figur t ex 
<ABS>. Inom förpackningsindustrin används andra system. Ett stort behov av standardise
rade märkningsystem föreligger. 

Det finns en mängd olika miljömärkningssymboler, med olika budskap, på marknaden och 
ofta saknas ett dokument i vilket miljökriterier för märkning anges. Symbolen med retur
pilar kan exemplifiera detta. Den symbolen på batterier betyder att de bör återlämnas som 
miljöfarligt avfall, på pappersprodukter betyder symbolen att returfiber ingår och på plast 
betyder symbolen att det går att återvinna plasten. En annan symbol är den gröna punkten, 
vilken förekommer på tyska produkter. Den symbolen betyder att förpackningen tas tillbaka 
av producenten och det gäller endast i Tyskland. Världsnaturfondens symbol, pandan, 
används på olika sätt dels som miljömärkning, dels som en rent kommersiell symbol. I 
figur 2 visas en del olika symboler för miljömärkning. 



**** 

PLUSStCOG 
Utmärkt nytt tra 

returpilar 

VA 7 
SVANEN 

pandan 

blå ängeln 

gröna punkten 

Figur 1. Olika symboler för miljömärkning av produkter. 
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A 2. FoU-projekt i Danmark - "Trä och Miljö" 

2.1 Sammanfattning av läget 

I Danmark har ett antal FoU-projekt utförts med anknytning till området "Trä och Miljö". 
Stora forskningsinsatser inom området "Inomhusmiljö - Luftkvalitet i byggnader" har 
utförts 19, 10 m f l / och projekt pågår. Även projekt i vilka olika byggnadsmaterials och 
byggnaders miljöpåverkan analyseras från ett kretsloppsperspektiv har utförts och pågår. 

I FoU-programmet "Milj0påvirkninger fra byggeri" ingår olika projekt som utförs på 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Särskilt har man studerat energibehov och energiför
brukning, energirelaterad miljöbelastning samt destruktion. Redovisning av forsknings
resultat har bl a utförts på två Nordiska konferenser om byggnaders totala energiförbruk
ning och miljöbelastning. Den första konferensen anordnades 1990 på initiativ av de 
Nordiska Byggforskningrådens Samarbetskommitté (NBS-Energi) och anordnades på SBI i 
Köpenhamn. Den andra, uppföljande, konferensen anordnades 1991 även den på SBI. På 
SBI arbetar 4-5 forskare inom ovan nämnda program med att bl a utarbeta en LCA-modell, 
i vilken en byggnads totala energibehov och totala mängd luftföroreningar kan analyseras 
över ett livscykelperspektiv. 

På SBI har även ett projekt utförts som behandlar destruktion av byggnader och anlägg
ningar samt återanvändning av byggnadsmaterial. Projektet "Nedrivning af bygningar og 
anlaegskonstruktioner" har utförts i samarbete med bl a Miljöstyrelsen. 

På avd. Miljöteknik, DTI pågår arbete att utveckla en metodik för livscykelanalys ( LCA) 
där olika miljöeffekter uppskattas och jämförs. Syftet är att olika byggnadsmaterial och 
produkter ska kunna jämföras. En beskrivning av detta finns utförd inom projekt 3 nedan. 
Även på andra avdelningar inom DTI pågår projekt bl a på avd. Energiteknik. På avd. Trä 
och M0bler arbetar man med projekt som behandlar bl a miljöförhållanden för träbaserade 
produkter med särskild inriktning på möbler. 

På DK-Teknik, har nyligen ett FoU-projekt avslutats. Målsättningen var att utpeka in
satsområden, där träprodukter kunde påvisas ha särskilt bra miljömässiga egenskaper i för
hållande till alternativa produkter. Projektet redovisas under pkt 11. 

De specifika FoU-proJekten som är inriktade på "Trä och Miljö" är sammanfattningsvis: 

• "Erstatning af milj0belastende råvarer og produkter med traebaserade råvaror -
identifikation af indsatsoniråder", DK-Teknik avd. Energiteknik 

• "Traehranchen - udvikling af milj0teknisk efteruddannelsemodul" DTI, Avd. för Trä och 
M0hler, Traebranchens Oplysningsråd. 

• "Milj0forhold ved traebaserade produkter, Udpegning af niilj0f0lsomfne faser i 
Uvsforl0bet", Forskningscentret for Skov&Landskab, DK-Teknik. 



2.2 Intressanta FoU-projekt i korthet 

Endast de mest aktuella projekten och/eller de som bedömts vara mest intressanta har tagits 
med. Det gäller särskilt för de stora områdena t ex arbetsmiljö inom sågverk- och träindu
strin, trä och fukt, trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta), trä och beständighet. Skog 
och skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation och miljöpåverkan. En 
kraftig begränsning av kartläggningen har här varit nödvändig. FoU-projekt om trä och 
brand redovisas inte. De utvalda projekten beskrivs i korthet under pkt 1-13. Vanligen har 
endast ett projekt per punkt redovisats, men ibland har flera projekt grupperats områdesvis. 
En del projekt är avslutade, andra pågående eller planeras. 

1. "Unders0gelseprotokol for Arbejdstillsynets Tvaersnitsundersogelse 1988: Trae- og 
m0belindustrin. Planlaegningsgruppen marts 1987 (Investigation register for cross 
section investigation of the National Labour Inspection of 1988. Planning Group March 
1987). Ett avslutat projektet med syfte att utföra en detaljerad undersökning av arbetsmiljön 
inom dansk trä- och möbelindustri. Man har utrett i vilken grad de olika företagen 
uppfyller arbetsmiljölagarna. 

2. "Milj0projekt nr. 98. Renere teknologi i trae- og m0belbranschen, Milj0styrelsen, 
1988" (Environmental Project No. 98: Clean technology in the wood and furniture 
industries. The National Agency of Environmental Protection, 1988). Ett avslutat projekt 
med syfte att upprätta en förteckning över möjligheter att införa renare teknik, främst med 
syfte att minska påverkan på arbetsmiljön och den yttre miljön, inom trä- och möbelindu
strin. Lösningsmedel, formaldehyd, damm och buller utpekas som de viktigaste förore
ningarna att komma till rätta med. 

3. "MiIj0projekt nr. 131. Milj0värdering av PVC og udvalgte alternative materialer, 
Milj0styrelsen, 1990" (Environmental Project No. 131. "Environmental evaluation of PVC 
and selected alternative materials. The National Agency of Environmental Protection, 
1990). Ett avslutat projekt inom vilken en undersökning har utförts i vilken de tekniska, 
ekonomiska, miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av att välja PVC och andra utvalda 
alternativa material för förpackning och inom byggandet (kontor, sjukhus) utretts. Ett 
alternativ till PVC anses vara massa, papper, impregnerat och behandlat trä. 

4. "Milj0projekt nr. 179. Eco. Labeling of Paper Products, Milj0styrelsen, 1991" 
(Environmental Project No. 179. Eco. Labelling of Paper Products. The National Agency of 
Environmental Protection, 1991). Ett avslutat projekt, initierat av EG, och inom vilket 
eventuella problem utretts som kan uppstå om pappersprodukter märks med EGs miljö
märkningssymbol. 

5. "Erstatning af milj0belastende råvarer og produkter med traebaserade råvaror og 
produkter - identifikation af indsatsområder, DK-Teknik" (Substitution of raw material 
and products - harmful to the environment - by wood based raw material and products -
identification of fields of effort ). Ett pågående projekt speciellt koncentrerat på energifrå
gor och träanvändning. Projektet behandlar även området skog-energi. 

6. "Traebranchen - udvikling af milj0teknisk efteruddannelsemodul. DTI, Inst. för Trä 
och M0bler samt Traebranchens Opiysningsråd" (The wood industries - developing an 
environmental and technical training programme, DTI, Dept. of Wood and Furniture, 
Traebranschens Opiysningsråd). Inom detta pågående projekt insamlas kunskap om olika 
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miljöfrågor sett utifrån användning av trä och träprodukter. Därefter kommer ett ut
bildningsprogram för trä- och möbelindustrin att utarbetas. 

7. "Milj0kommunikation från skog og traeindustri till användarna" 
Ett planerat projekt. Inom det projektet planeras att studera kommunikationsprocessen 
mellan de som levererar råvara i form av timmer och sågade varor till användarna inom 
träindustrin m f l . Även studier av kommunikationsteorier ingår. 

8. "Environmental Design in Industrial Products EDIP" 

9. "Nedrivning af bygninger og anlaegskonstruktioner. Teknik. Milj0. Genanvendelse" 
Ett avslutat projekt på SBl i samarbete med Milj0styrelsen, Demex A/S, Cowiconsult A/S. 
Rivning och återanvändning av trä och träbaserade produkter t ex fönster och dörrar 
belyses. 

10. "Milj0påvirkninger fra byggeri", SBI. 
Ett pågående projekt på SBl. Projektet syftar till att utarbeta beräkningsmodeller så att 
projektorer kan designa miljövänliga byggnader. Inom projektet ska man använda en av 
SBl utvecklad en analysmetod, som beskriver material- och energiflöden genom hela 
byggnadens livscykel, för att beräkna en byggnads resursförbrukning (material, energi), 
avfalls- och återanvändningsmängder och emissioner m m. 

1 l."Milj0forhold ved traebaserade produkter, Udpegning af milj0f0lsomme faser i 
livsforl0bet". Forskningscentret for Skov&Landskab, DK-Teknik. Ett avslutat projekt. 
Inom projektet har dels utförts en kvalitativ beskrivning av träprodukters livscykel med 
huvudvikten på produktionen i skogen och vid tillverkningen av träprodukten. Ett 
beräkningsexempel för en bjälke av limträ respektive stålbalk har utförts. 

12. "Inomhusmilj0 - luftkvalitet i byggnader" (område). Ett stort antal projekt har 
avslutats eller pågår inom området. En klassiker är den s k "Rådhusundersökningen" /11/. 
Då det gäller utveckling av mätmetoder för bestämning av flyktiga ämnen från material 
respektive i inomhusluften pågår forskning främst på SBI och Arbejdsmilj0institutet. Då det 
gäller ventilationens betydelse för luftkvalitet och bestämning respektive värdering av lukt i 
inomhusluften har forskning utförts och pågår på DTH. Forskning pågår även på Universi
tetet, Aarhus. 

13. "Ällergifremkaldende stoffer i byggematerialer". Ett avslutat projekt på Dansk 
Toksikologi Center på uppdrag av NKB- I och Byggestyrelsen. En värdering av allergena 
egenskaper hos vissa kemiska ämnen som kan ingå i byggnadsmaterial har genomförts. 



A 3. FoU-projekt i Finland - "Trä och Miljö" 

3.1 Sammanfattning av lägel 

I Finland har ett mindre antal FoU-projekt utförts inom området. Ett antal projekt planeras 
dock. Projekten har till största del utförts på olika laboratorier/avdelningar på Statens 
Forskningscentral, VTT. På laboratoriet för Byggnadsmaterial pågår studier av emission av 
flyktiga ämnen från olika material och en nordisk databank håller på att upprättas med stöd 
av NKB. Forskning om livscykelanalyser (LCA) har till en begränsad del utförts i Finland 
och då vanligen i form av uppdrag från industrin. 

3.2 Intressanta FoU-projekt i korthet 

Endast de mest aktuella projekten och/eller de som bedömts vara mest intressanta har tagits 
med. Det gäller främst de stora områdena t ex arbetsmiljö inom sågverk- och träindustrin, 
trä och fukt, trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta), trä och beständighet. Skog och 
skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation och miljöpåverkan. En 
kraftig begränsning av kartläggningen har här varit nödvändig. FoU-projekt om trä och 
brand redovisas inte De utvalda projekten beskrivs i korthet under pkt 1-4. En del projekt 
är avslutade, andra pågående eller planeras. 

1. "Undvikande av nedbrytning hos trä med hjälp naturliga extraktivämnena" (The 
prevention of decay of wood by natural extractives) Ett avslutat projekt utfört på VTT, 
Trälaboratoriet. Inom projektet har mekanismerna för nedbrytning av brunröta studerats. 
Effekten av att nyttja de naturliga försvarssubstanserna (extraktivämnena) i trä som 
träskyddsmedel har studerats. 

2. "Utveckling av träskyddsniedels effektivitet och miljökarakteristik"(Improvement in 
the efficiency and environmental characterstics of preservative treatments) Ett pågående 
projekt som utförs på VTT, Trälaboratoriet. Projektet syftar till att utveckla nya lågtoxiska 
alternativ till CCA-baserade och andra toxiska träskyddsmedel. Informationen som insamlas 
läggs upp i en databank. Projektet är en del av EGs Skogsprogram (Forest Programme). 

3. "Miljö- och hälsoeffekter av byggnadsmaterial samt från deras tillverkning. 
Del 2" (Environmental and health effects of building materials and their production pro
cesses. Part II) Eti avslutat projekt utfört på VTT, Byggnadsmateriallaboratoriet. Projektets 
främsta syfte har varit att utveckla en meU)d för att bedöma energiförbrukningen i en 
byggnad samt vid tillverkning av olika byggnadsmaterial. 

4. "Databas om emissioner från byggnadsmaterial". Ett pågående projekt på VTT, 
Byggnadsmateriallaboratoriel. Projektet syftar till att insamla nordiska data från mätningar 
av flyktiga ämnen, VOC (Volatile Organic Compunds), från olika byggnadsmaterial. 
Arbetet utförs inom NKB-I. 
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A 4. FoU-projekt i Norge - "Trä och Miljö" 

4.1 Sammanfattning av läget 

FoU-projekt inom miljöområdet pågår och det gäller särskilt ekologiskt och sunt byggande 
samt livscykelanalys av byggprodukter. Ett stort antal aktiviter, seminarier och konferenser 
m m pågår inom området. Ett exempel är en seminarieserie"Arkitektur og Materialbruk" i 
vilken moderna byggnadsmaterial med hänsyn till miljöegenskaper, konstruktionslösningar, 
inomhusmiljö och energiförbrukning m.m behandlades. Ett antal experimentbyggnader har 
uppförts på olika platser i Norge. Projekten beskrivs kortfattat i avsnitt 4.2. 

Inom FoU~programmen "Nasjonalt Miljöteknisk program" och "Forskning for baerekraftig 
prosessindustri" pågår industriellt inriktade miljöprojekt. Det först nämnda programmet är 
inriktat mot sågverksindustrin och FoU-projekten utförs i samarbete med ett antal institut 
bland andra NTI. Inom programmet ska livscykelanalyser (LCA) liksom miljökonsekvens
beskrivningar (MKB) för olika industrier utföras. Två av projekten beskrivs nedan (pkt 1 
och 2). FoU-programmen syftar även till att höja kompetensnivån och inom det sist 
nämnda programmet ska flera forskare (Tekn. D) utbildas. 

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Forskningsråd stödjer många miljöinriktade forsk
ningsprojekt både inom områdena produktutveckling och information. LCA-projekt 
finansieras även av Stiftelsen 0stfoldforskning. Stiftelsen för Milj0märkning i Norge har 
utarbetat ett dokument med kriterier för miljömärkning av bygg-, inrednings- och möbel
skivor inklusive träbaserade skivor. Kriteriedokument för andra produktgrupper håller på att 
tas fram. Det gäller bl a trämöbler och inredningar respektive golvbeläggningar. Miljömärk
ningssystemet är utfört på nordisk bas och Svan-symbolen används vid märkning. 

4.2 Intressanta FoU-projekt i korthet 

Endast de mest aktuella projekten och/eller de som bedömts vara mest intressanta har med-
lagits. Det gäller främst de stora områdena t ex arbetsmiljö inom sågverk- och träindu
strin, trä och fukt, trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta), trä och beständighet. Skog 
och skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation och miljöpåverkan. En 
kraftig begränsning av kartläggningen har här varit nödvändig. FoU-projekt om trä och 
brand redovisas inte. De utvalda projekten beskrivs i korthet under pkt 1- 28. En del 
projekt är avslutade, andra pågående eiler planeras. 

1. Teknisk miljoanalyse av sagbruk". Ett pågående pilotprojekt inom "Nasjonalt milj0tek-
niskt program". Syftet är att göra en kartläggning av sågverksindustrin med avseende på 
energiförbrukning, utsläpp- och avfall-Zresursförvaltning. Pilotprojektet styrs av NTI och 
datainsamling utförs av de medverkande sågverksindustrierna. 

2. "Forskning for baerekraftig prosessindustri" (FORFOR). Ett pågående forsknings
program. 

3. "Bruk av sagbrukens biomasse till energiproduksjon". Ett pågående projekt på NTI 
med syfte att skaffa en översikt över användning av biomassa i träindustrin samt att göra 
ekonomiska förstudier för att bygga en kombinerad anläggning för el- och värmepro
duktion. 
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4. "Milj0 ved produksjon og bruk av tryckimpregnerat tre". Ett pågående projekt på 
NTI. Inom projektet ska rutiner för att garantera fixering av träskyddsmedlet till virke 
utarbetas och äldre impregnerade stavar undersökas för att beräkna avgivning (rinning) av 
krom- och arseniksalter. Hälsoeffekter vid normal bearbetning av CCA-impregnerat trä och 
användning ska undersökas. 

5. "Milj0dekIaration av treprodukter - spesielt med hänsyn till inneklima". Ett på
gående projekt på NTI. Inom projektet har mätningar av emissioner av flyktiga ämnen från 
furu och gran utförts. Projektets mål är att NTI ska kunna medverka med vetenskapliga 
fakta om trä och träprodukter i samband med att byggregler, riktlinjer e d för luftkvalitet 
inomhus och kriterier för klassificering av byggnadsmaterial utarbetas av myndigheter. 

6. "Godkjenningssystem for inneklimasikre bygnadsmaterialer". Ett avslutat projekt 
utfört av Norges Tekniska Högskola, NTH. (Ej avrapporterat.) Förslag till provnings
metoder och godkänningskriterier för byggnadsmaterial har utarbetas. Det har skett i 
samarbete med övriga nordiska länder och EG. 

7. "Energiforbruk til framstilling av landbruksbygningar av ulike materialer og kon-
struksjoner". Ett avslutat projekt utfört av NTI. Inom projektet har energiförbrukning för 
produktion av lantbruksbyggnader beräknats. I projektet redovisas energiförbrukningsdata 
från den materialproducerande industrin. 

8. "Energi och milj0regnskap for bygg". Ett pågående projekt på NBI (visst nordiskt 
samarbete med VTT). Energiförbrukning och utsläpp knutet till framställning av olika 
byggnadsmaterial ska tas fram. Data ska nyttjas i en livscykelanalys för utvalda exempel
byggnader. Rivning och återanvändning av materialen ska inkluderas i analysen. Projektet 
har fått EUROCARE-status. 

9. "Bygningers totalenergiforbruk og milj0belastninger". Två pågående projekt på NTH 
med syfte att bla utbilda dr.ing (Tekn. D) inom området. Projektens huvudmål är att finna 
energisparpotentialen i och lösningar för förtätning och ombyggnad av den existerande 
byggvolymen. Byggnaders livslängd, återanvändning av byggnader och hantering av 
byggavfall är viktiga moment inom projektet. Inom ett projekt ska en modell för energi-
sparpotential, resursförbrukning och ekonomi vid förtätning/ombyggnad av den existerande 
byggnadsvolymen utarbetas. Inom det andra projektet ska livscykelanalyser för lågenergi-
byggnader i Norge och Canada utföras. 

10. "Dynamisk isolerte eldreboliger". Ett pågående projekt utfört av Lars Myhre A/S. 
Inom projektet ska dynamisk isolering och energiåtervinning med värmepumpar för ett 
område med äldrebostäder utvärderas m a p energiekonomi. Även andra projekt pågår. 

11. "Milj0- och resursvennlig bygging. VideoAiefteA^urs". Ett pågående projekt på 
Teknologiskt institutt. Inom projektet ska utbildningsmaterial tas fram så att byggaktörerna 
kan tillgodogöra sig informationen från en diabildsshow "Ekologiskt byggande" (stöd från 
NTFF, OED m fl). 

12. "Milj0byen KorsgataA^ollabakken. Forsprosjekt". Ett pågående projekt som utförs 
av SINTEF Arkitektur og byggeieknikk, Trondheim. Inom projektet ska en experiment
miljöstad byggas och även miljöriktig renovering och ombyggnad utföras. (Ett förprojekt 
pågår). 
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13. "0kologisk boligbygging". Ett avslutat projekt utfört av Stiftelsen 0stfoldforskjiing. Ett 
ekologist bostadsområde (17 bostäder) i Frediksla har projekterats. 

14. "Natur cg milj0vennlig bebyggelse i Tingvoll". Ett pågående projekt som utförs av 
NB Arkitekter, Oslo. Projektet syftar till projektering och byggande av en grupp bostäder 
baserat på ekologiska principer inkl. materialhantering och energibesparing. 

15. "Miljovennlig in0nsterbarnehage". Ett pågående projekt som utförs av Arkitektkontor 
H2 A/S, Inom projektet ska information om miljöriktiga barnstugor och planläggning av 
sådana genomföras. 

16. "Byggeskikk og inneklima". Ett pågående projekt utfört av Techno Consult A/S. Inom 
projektet har inneklimatparamctrar studerats. Data från mätningar utförda i 400 bostäder 
inom projektet "Miljö og barneastma" har nyttjas. Projektet syftar till att om möjligt finna 
samband mellan hälsomässiga belastningar samt emissioner knutet till materialvalet och 
driftsförhållandena i byggnaderna. Ett exempel på ett pågående projekt inom området som 
styrs av Techno Consult A/S är "Pilotprojekt Tingshuset, Oslo". 

17. "MiIj0 og barneastma". Ett pågående projekt som utförts av Statens Institutt för Folke-
helse. Projektets mål har varit att dokumentera ett eventuellt samband mellan luftförore
ningar och astma bland barn. 

18. "Standardisert inilj0vern". Ett pågående projekt som utförs av Norges Standardise-
ringsforbund. Projektets huvudmål är att föra fram norska intressenter i ISOs miljöstan-
dardiseringsarbete inom ISO/IEC SAGE; Strategic Advisory Group on Environment. 
Vidare ska arbete med miljöterminologi ske inom projektet liksom att det ska ansvara för 
utprovning av EPI (Environmental Performance Indicators). 

19. "Environmental Performance Indicators EPI". Ett pågående projekt som utförs av 
den norske stiftelsen European Green Table. Projektet syftar till alt utarbeta ett standardi
serat system för rapportering av information om de miljömässiga förhållandena vid en 
industri/anläggnings verksamhet dvs miljöstyrning. 

20. "Test av gran- og furupanel". Ett avslutat projekt utfört av Techno Consult A.S på 
uppdrag av NTI. Projektet syftade till att bestämma emissionen av flyktiga ämnen från ett 
antal prover. 

21. "Sunner by 95". Ett planerat projekt av Bergen kommune. Målet är att visa upp en 
bostadsmässa 1995 i Bergen. Ett antal forskningsprojekt och byggande av nya bostadsom
råden ingår. En ekologisk databas finns att tillgå. 

22. "Ekologisk databas BASIS". Ett pågående projekt i samarbete med Norsk Byggtje-
neste, Oslo och Bergens kommun. Systematisering av ekologiska kunskaper och s k 
miljöriktiga lösningar med hänvisning till litteratur, byggregler och exempel på eko
byggnader m m. 

23. "Inomhusmiljö - luftkvalitet i byggnader (område). Ett antal projekt har avslutats 
eller pågår inom området. Inom området ventilation och luftkvalitet m m pågår forskning 
på SINTEF/ NTH, Trondheim. Medicinsk forskning inom området pågår bl a på Arbeids-
miljöinstituttet, Oslo. 
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24. "Gr0n profil - Statsbygg". Eu pågående projekt som utförs av Åke Larsson Construc
tion A.S. Inom projektet ska ett konkret byggprojekt analyseras med syfte att se vad som 
skulle kunna ha ^orts på ett annat sätt med hänsyn till byggnadens "gröna profil". 

25. "OL-Eureka, LUIehammer. Milj0riktig bygg" Ett pågående projekt som utförs av 
Åke Larsson Construction A.S. Projektet är en uppföljning av OL-hallen och det ska 
byggas en undervisningsbyggnad med en träkonstruktion (1600 m^). Frågor som energi, 
inomhusklimat, miljövänliga material, miljöprofilering, avfall m m ska fokuseras. 

26. 0kologisk bygging - forprosjekt". Ett pågående projekt vid Arkitekthögskolan i Oslo. 
Huvudmålet är att bygga en realistisk bro mellan disciplinerna - ekologi och högteknologi. 
Särskilt ska arkitekturens kompetens och position främjas. Bl a ska en byggmaterial
handbok utarbetas. 

27. "Utvikling av besinstasjon med ny design cg tre som hovedmateriale". Ett pågående 
projekt med huvudvikt på funktionell formgivning och estetisk kvalitet vid användning av 
limträ som konstruktionsmaterial. 

28. "Fremtidens lavenergibygg - konsekvensanalyse". Ett pågående projekt som utförs av 
Statens Bygningstekniske Etat. Drastiska åtgärder är nödvändiga för att reducera energi
förbrukning till drift av byggnader. Inom projektet ska energi- och effektbudget för 
framtidens lågenergibyggnader utarbetas m m. Ett annat pågående projekt inom området 
utförs av Norges Byggforskningsinstitult i Oslo. Det projektet "Rimelige lavenergiboliger" 
omfattar prototypbyggnation av enskilda bostäder och gruppbostäder som ska vara kost
nadseffektiva. 
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A 5 FoU-projekt i Sverige - "Trä och Miljö" 

5.1 Sammanfattning av läget 

I Sverige har utförts och pågår ett stort antal FoU-projekt inom skoglig forskning, se FoU-
program för Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd (SJFR) och projekt inom Skogforsk (f d 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och Institutet för Skogsförbättring). Inom denna kart
läggning redovisas endast de FoU-projekt som har direkt koppling till trä och miljö t ex 
råvaruresurs, utsläpp vid lagring av virke m m. 

Inom den skogliga forskningen finns många projekt med miljöanknytning, vilka inte 
närmare redovisas här. Det gäller bl a studier av uthålligt skogsbruk och landskapspla
nering. Internationellt pågår arbete med att införa certifiering av skogsbruk. En nybildad 
medlemsorganisation Forest Stewardship Council (FSC), som planeras att svara för 
ackreditering av lokala/regionala certifieringsorgan, har utarbetat kriterier för skogsbruk. Ett 
arbete med syfte att granska kriterierna för svenskt skogsbruk och diskutera upplägget av 
FSC med skogsägare m f l i Sverige har utförts av WWF våren 1993. 

Ett annat stort FoU-område som endast till viss del berörs i kartläggningen är arbetsmiljö 
i träindustrin. Arbetsmiljö är ett brett område och omfattar många viktiga miljöfrågor för 
träindustrin. I denna kartläggning berörs endast arbetsmiljön utifrån aspekter som har 
betydelse för att öka trä och träprodukters konkurrenskraft på marknaden. Forskning om 
arbetsmiljö pågår bl a på Trätek, enheten i Jönköping och Arbetsmiljöinstituten i Solna 
respektive Umeå. 

Stora forskningssatsningar har utförts genom åren på områden som har nära anknytning till 
"Trä och Miljö". En satsning var NUTEKs femåriga forskningsramprogram på området 
"Trä och Fukt". Omkring 7 miljoner (SEK) satsades på att bygga upp kunskap om fukttill
stånd och fuktkriterier kopplat till trä och träbyggande. Kunskap om mikrobiologi (mögel, 
blånad, röta) och virke utvecklades väsentligt genom denna satsning. Forskningsprojekten 
utfördes på SLU, Trätek, CTH, LTH, KTH, Statens Provningsanstalt m fl. 

Andra satsningar som kan nämnas, som berör träbaserade byggkomponenter och trähus och 
miljön, är Byggforskningsrådets (BFR) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds 
(SBUF) sastningar på områdena "Energi och Byggnader", "Beständighet inom byggom
rådet" respektive "Kvalitet i byggprocessen". En datasökning av pågående FoU-projekt med 
koppling till området "Trä och Miljö" som utförs med stöd av BFR och SBUF har utförts. 

Ett annat område inom vilket stora satsningar för närvarande görs är "Inomhusmiljön -
Luftkvalitet i byggnader" även förkortat lAQ (Indoor Air Quality). Forskning inriktad på 
att förklara uppkomst av SBS- symptom (sick building syndrome) i byggnader samt att 
utarbeta rekommendationer för sunda hus pågår. Dessutom utförs medicinsk forskning och 
miljömedicinsk forskning inom området. 

Inom området lAQ har ett antal olika forskningsområden särskilt fokuserats. Det gäller 
avgivning av flyktiga ämnen, VOC (Volatile Organic Compounds) och formaldehyd från 
byggnadsmaterial och produkter t ex möbler och samband med luftkvaliteten i inomhus
miljöer. Det gäller höga fukttillstånd i byggnadsdelar och konsekvenser av detta t ex möge
langrepp med risk för ohälsa i inomhusmiljöer. Kunskapsunderlaget för att förklara orsaken 
till varför så många personer får hälsobesvär i byggnader, de bor i eller arbetar i , är otill-
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räckligt. En landsomfattande undersökning av inomhusmiljön i bostadsbeståndet, såväl i 
flerfamiljshus som i småhus, har nyligen utförts /11/. 1 den studien redovisas att mellan 
600 000 och 900 000 personer i Sverige utsätts för ett inneklimat som kan påverka hälsa 
och välbefinnande. 

Behovet av miljörelaterad forskning med syfte att förklara orsaken till varför så många 
personer drabbas av hälsobesvär i moderna byggnader samt att ge vetenskapligt underbygg
da rekommendationer för val av byggnadsmaterial, konstruktionslösningar respektive 
system för uppvärmning och ventilation är stort. Det gäller bl a grundläggande forskning 
inom kemi och biologi om enskilda och olika samverkande flyktiga ämnen i mycket låga 
halter i inomhusmiljön samt deras medicinska påverkan på människan. Då del gäller trä 
och träprodukter är avgivning av olika terpener intressant, men även avgivning av ämnen 
som härrör från ytbehandling, ytbeläggning, sammanfogning och ev. impregnering av 
träprodukterna bör närmare studeras. En utveckling av mätmetodik för att fastställa dessa 
ämnen, samverkan och variation över tiden behövs liksom standardiserade mätmetoder. 

Resurssnålt byggande och kretsloppstänkande inom byggområdet har ökat. Detta kan 
exemplifieras med ett seminarium om "Miljöbedömning av byggnadsmaterial och byggande" 
som anordnades hösten 1992 av BFR, CTH och KTH. Sedan dess har ett flertal seminarier 
och konferenser om kretslopp i byggandet samt återanvändning av byggnadsmaterial m m 
anordnats. Ett antal olika FoU-projekt pågår varav studier av trä och träprodukter ingår i 
några av dem. Det gäller bl a ett samarbetsprojekt mellan CTH och Statens Provnings- och 
Forskningsinstitut (SP) och ett projekt som utförs på LTH beträffande "Miljöbedömning av 
22 småhus på bostadsmässan 92 i Örebro". Husen är byggda i den s k trästaden och har 
noggrant studerats under byggskedet. Nu pågår en utvärdering av trähusen från miljö- och 
energisynpunkt. 

Ett relativt stort antal experimentbyggnader finns i Sverige. I de flesta av dem har energi
hushållning studerats, men på senare år har intresset fokuserat allt mer på inomhusmiljön 
och miljöfrågor från ett livscykelperspektiv. Även ekobyar byggs nu inom många kommu
ner och ett stort intresse för dessa byggnader samt traditionella byggnadsmaterial finns. 

Sammanfattningsvis har få FoU-projekt med direkt koppling till "Trä och Miljö" utförts 
eller pågår inom träindustrin. Undanlaget är projekt med anknytning till bevattning av 
timmer, lagring av virke, mikrobiologiskt angrepp på virke samt produktgrupperna bio
bränsle, träförpackningar, impregnerat virke och spånskivor. Dock, pågår ett stort antal 
projekt med anknytning till området. Det gäller bl a inom området arbetsmiljö inom 
träindustrin. Under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet har FoU-projekt be
träffande energiförbrukningZ-hushållning inom träindustrin utförts. Dock, är de fakta som 
går att hämta från dessa studier oftast föråldrade. Forskning med anknytning till virkes
flödet från skog till användning av trä och träprodukter pågår. Det gäller byggande av 
sunda, allergikeranpassade eller ekologiska trähus. Även efterfrågan på miljöanpassade och 
traditionella material har lett fram till viss ökad forskning om träprodukter t ex cellulosa
isolering. 

5.2 Intressanta FoU-projekt i korthet 

Endast de mest aktuella projekten ochyeller de som bedömts vara mest intressanta har tagits 
med. Det gäller främst de stora områdena t ex arbetsmiljö inom sågverk- och träindustrin, 
trä och fukt, trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta), trä och beständighet. Skog och 
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skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation och miljöpåverkan. En 
kraftig begränsning av kartläggningen har här varit nödvändig, FoU-projekt om trä och 
brand redovisas inte. De utvalda projekten beskrivs i korthet under pkt 1- 26. De flesta 
projekten har sammanförts i områden. En del projekt är avslutade, andra pågående eller 
planeras. 

1. "Skogliga resurser och användning av sågade varor" (område). Se SJFRs FoU-
program. Ett av de projekten är det avslutade projektet "Såg 90" som har utförts främst av 
Inst. Virkeslära, SLU. Vart femte eller sjätte år sker en inventering av svensk sågverksin
dustri. Projektet "Såg 90" avsåg 1990 års inventering. Data om skogsresurser, råvaruför
brukning i sågverk, industrins struktur m m har redovisats inom projektet. Ett pågående 
projekt "Konkurrens och marknadsorganisation på virkesmarknaden" utförs på Inst. för 
nationalekonomi, Umeå Universitet. Andra pågående projekt inom området är "Skog för 
virkesproduktion och allmännytta - Ekonomisk analys för optimal avvägning mellan olika 
intressen" som utförs på SIMS, SLU och "Den svenska skogsnäringen och Europa
marknaden" som utförs på Inst. för skogsekonomi, SLU samt "Förädling av energiskog" 
som utförs av Svalöf AB. 

2. "Uthålligt skogsbruk och miljörelaterad forskning" (Område). Se SJFRs FoU-
program och projekt på Skogforsk t ex beträffande utvecklig och utvärdering av ekologiska 
planeringsmodeller för skogsbruket. Kväveproblematiken inom skogsbruket studeras i ett 
flertal projekt t ex "Kväveomsättning i kvävemättade och omättade skogsekosystem - en 
analys med hjälp av en ny kväve-15-metod" som utförs på Inst. för Ekologisk Botanik, 
Umeå Universitet. 

Då det gäller mer övergripande miljöprojekt och skogsbruk kan nämnas pågående projekt 
såsom "Näringsförsörjning, miljöpåverkan och produktion på skogsmark" som utförs på 
avd. Kemisk Teknologi, Lunds Universitet. 

Ett pågående projekt är "Planering för ett naturresursbevarande skogsbruk - fallstudier" som 
utförs på inst. för Skogsskötsel, SLU. Ett annat pågående projekt är "Utveckling av 
mätmetoder för bestämning av markskador vid gallring" som utförs på inst. för Skogstek
nik, SLU. Ett omfattande forskningsprogram "Biologisk mångfald i skogs- och jord
brukslandskapet" pågår med stöd av SJFR och utförs på inst. för Skoglig Ståndortslära, 
SLU. 

3. "Avverkning och miljöpåverkan" (område). Ett projekt inom området är det avslutade 
projekt "Avverkningsberäkning 1992, AVB 92" utfört på Inst. Skogstaxering,SLU. Det 
m()jliga virkesuttaget i Sverige har beräknats enligt tre skogsbruksalternativ -
1) fortsatt skogsbruk med dagens metoder och intensitet, 
2) skogsbruk med metoder för att höja virkesavkastningen t ex dikning och gödsling samt 
3) naturvårdande skogsbruk. 

Ett pågående projekt är "Vattenöverskott och syrebrist i finkorniga jordar efter kal
avverkning" som utförs på Inst. för Skoglig Ståndortslära, SLU. Se SJFR och Skogforsk 
FoU-program. 

4. "Våtlagring av timmer" (område). En fortsättning på NUTEKs forskningsramprogram 
"Trä och Fukt" pågår på SLU. En del av projektet har avslutats och andra är pågående. Ett 
antal avslutade projekt har utförts i samarbete med Trätek, Stockholm. Det gäller särskilt 
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våtlagring och virkesskador samt konsekvenser på fönsterämnen m m . Nyligen har Inst. 
Virkeslära, SLU avslutat två projekt där blånads- och permeabilitetsskador respektive vissa 
effekter på miljön har studerats. Ett pågående projekt "Kemisk och mikrobiell påverkan på 
virke och miljö vid bevattning av timmer" utförs på Inst. för Virkeslära, SLU. 

5. "Virke fritt från mikrobiellt angrepp - lager och lagringsförhållanden". Ett avslutat 
projekt (andra etapp) på Trätek, Stockholm. Huvudsyftet med projektet var att öka kunska
pen om fukt- och temperaturförhållanden i virkespaket samt att minska mikrobiellt angrepp 
på virket i dessa paket. 

6. "Torkning av sågade varor" (område). Ett stort antal avslutade och pågående projekt 
på Trätek, Stockholm. Inom den svenska sågverks- och träindustrin finns ett stort antal 
virkestorkstyper, främst luftväxlings- och kondensationstyp. På Trätek pågår arbete med att 
ta fram handböcker om trätorkning (teoretiska grunder, praktisk torkning, torkningsfel -
åtgärder mot trämögel, åtgärder för att öka energibesparing). Ett pågående projekt syftar till 
att bl a höja torkningskvalitet genom utveckling och anpassning av torkningsmodeller och 
torkningsscheman för vandringstorkar och kammartorkar. Miljöeffekter studeras mycket 
begränsat. Ett annat pågående projekt syftar till att öka förståelsen för växelverkan mellan 
trä och fukt. 

7. "Mikrobiologiska angrepp på skog, virke och träbaserade produkter" (område). Ett 
stort antal avslutade och pågående projekt med syfte att studera angrepp av röta, mögel, 
blånad och bakterier samt luktavgivande från trä och träbaserade produkter (impr. syllar, 
träbaserade skivor mm) . Projekten utförs främst på Inst. Virkeslära, SLU och Botaniska 
avd, Göteborgs Universitet, Träskyddsinstiiutet m fl. Ett pågående projekt är "Ekologi och 
populationsstrukturer hos vedsvampar i det moderna skogsbruket" som utförs på Botaniska 
Inst., Göteborgs Universitet. Ett annat pågående projekt, med medel från SJFR, är "Bestän
dighet, nedbrytning och kemisk behandling" som utförs på Inst. för Virkeslära, SLU. 

8. "Jämförande miljökonsekvensvärdering av byggnadsmaterial. Livscykelanalyser". 
Ett pågående projekt på Inst. Byggnadsmaterial, KTH. Projektet syftar till att dels utveckla 
en användarinriktad metodik för jämförelse av miljöpåverkan från olika byggnadsmaterial 
(inkl. trä) dels bygga upp ett gediget kunskapsunderiag vad gäller inverkan på miljön av 
olika byggnadsmaterial i alla skeden av livscykeln. 

9. "Miljökonsekvenser av materialval i ledningsstolpar. En livscykelanalys". Ett 
avslutat projekt på Inst. Byggnadsmaterial, KTH och Träskyddsinstitutet. Miljökonse
kvenser har utretts för impregnerade trästolpar och alternativa stolpar av annat material -
stål, betong, aluminium och trä. En arbetsmodell har framtagits så att en jämförelse mellan 
stolparna har kunnat genomföras. 

10. "Expertgrupp Trä. System och processfrågor avseende träegenskaper". Ett avslutat 
projekt utfört på avd. Konstruktionslära, KTH och Inst. Virkeslära, SLU. Byggforsknings
rådet, BFR har anmodat en expertgrupp att övergripande studera de system och processer 
avseende det komplexa området träets egenskaper och hur dessa påverkas och förändras 
över tiden. Det är egenskaper som mekanisk hållfasthet, åldrande, biologisk nedbrytning, 
fuktupptagning m fl som har betydelse för en byggnads livslängd. Expertgruppen har gett 
synpunkter på och förslag till eventuell framtida BFR-forskning inom området trä och 
träegenskaper. 
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11. "Fuktsäkert byggande. Trä och fukt". Ett avslutat projekt på Statens Provningsan
stalt, avd. Energiteknik. Projektet avsåg fuktsäkert byggande dvs utformning av byggdelar 
på ett från fuktsynpunkt säkert sätt. Fuktförhållandena i olika byggnadsdelar har kartlagts 
genom beräkningar och mätningar. Byggnadsdelar angränsande till vindsutrymmen och 
kryprum samt fasader har studerats. Nya och förbättrade konstruktionslösningar föreslås. 

12. "Träförpackningar - Information och internationellt kontaktarbete" (område). Ett 
pågående projekt på Trätek. Projektet syftar till att följa den internationella utvecklingen i 
tekniskt och kommersiellt avseende. Miljöfrågor prioriteras. 

13. "Ytbehandling av träytor, Inomhusprodukter - från material till ytbehandling". 
Ett pågående projekt på Trätek, Jönköping. Det är främst inriktat mot trämaterial och förbe
handling dvs bearbetning. Vissa insatser ägnas i projektet åt lackeringsutrustningar, färg 
och lacksysiem samt miljöfrågor. En utvärderingsmodell ska tas fram som belyser olika 
aspekter inom ytbehandlingsområdet. 

14. "Trä och arbetsmiljö". Ett pågående projekt på Trätek, Jönköping. Det syftar till att 
utveckla tekniker för att begränsa problem med buller och damm inom träindustrin. 
Dessutom ska effektivare och energisnålare ventilationsanläggningar inom träindustrin tas 
fram. 

15. "Yttre miljö - Produktionsteknik och elektronhärdning av klara och pigmenterade 
lacker". Ett pågående projekt på Trätek, Jönköping. Det syftar till att ta fram produktions
tekniska lösningar för träindustrin beträffande olika miljöproblem. Kunskap och information 
om lämplig reningsteknik ska sammanställas inom projektet. Kritiska områden bedöms vara 
utsläpp av lösningsmedel från ytbehandling, impregnering, fastbränsleeldning och av
fallshantering. 

16. "Impregnerat trä och miljön" (område). Ett pågående projekt som utförs av Trä-
skyddsinstitutet. Projektet innehåller 5 delprojekt och syftar till att förbättra kunskapen om 
impregneringsmedlens verkan på miljön m m. Del 1 avser beräkning av använd mängd 
impregneringsmedel inom impregneringsindustrin. Del 2 avser spridning av koppar, krom 
och arsenik i det naturliga kretsloppet. Del 3 avser miljöpåverkan av koppar, krom, arsenik 
och kreosot. Del 4 avser att ta fram en datamodell så att det går att beräkna mängden 
kemikalier från impregnerat trä som kan nå naturen. Del 5 avser slutomhändertagande av 
impregnerat trä. 

17. "Sunda hus - trähus och träprodukter" (område). Ett pågående projekt på Trätek, 
Stockholm. Det syftar till att stärka ställningen för trä och träbaserade produkter som 
byggnadsmaterial. Projektet är indelat i tre delar. Inom ett delprojekt studeras fukttillstånd 
och mikrobiologin i krypgrunder och fuktsäkra grundkonstruktioner med träbjälklag ut
vecklas. Inom det andra delprojektet förbättras kunskapsläget om emissioner från trä och 
träprodukter och mätning sker i inom husluften i trähus. Kriterier för sunda trähus ut
arbetas. (Inom det tredje delprojektet utförs den samnordiska förstudien "Trä och Miljö".) 
Ett annat pågående projekt inom området emissioner från virke är "Monoterpener och 
andra flyktiga föroreningar i svenska barrträd. Fytokemisk forskning som grund för studier 
av samspelet insekt/värdväxt" som utförs på Inst. organisk kemi, KTH. 

18. "Kvalitetssäkrade träfasader". Ett pågående projekt på Trätek, Stockholm och utförs 
bl a inom SJFRs program "Beständighet - Samband mellan färgsystemens uppbyggnad och 
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beständighet hos träfasader". Det syftar till att öka kunskapen om beständigheten hos 
träfasader gällande trämaterialet, behandlingssystem och fasadkonstruktioner. Arbetet syftar 
till att utarbeta kravspecifikationer och "varudeklarationer"av systemet trä-färg-konstruktion 
över lång tid ca 50 år med underhållsintervall på ca 15 år. Olika färgsystem (ej slamfärg 
eller linoljebaserade system) studeras. 

19. "IVL-projekt". Projektet är pågående och utförs på Institutet för Vatten- och Luft
vårdsforskning, IVL Stockholm. Det syftar till att bestämma hur man mäter ändliga 
naturresurser i en livscykelanalys samt hur man mäter regionala effekter (försurning, 
eutrofiering, ekotoxikologiska effekter). 

20. "Miljöanpassad produktutveckling med EPS (Environmental Priority Strategy)-
system " . Ett pågående projekt som utförs av Industriförbundet, IVL och Volvo. Det syftar 
till att utarbeta ett system, databaserat, för att beräkna miljökonsekvenserna vid pro-
duktutvekling av en industriprodukt. Beräkningsmodellen förutsätter att miljöindex används, 
vilka anger hur mycket ett kg av ett material belastar miljön. Sorten som används är 
ELU/kg e d (ELU = Environmental Load Unit). 

21. "Produkters ekologi". Ett pågående projekt som utförs av Industriförbundet i samarbe
te med ca 15 stora industrier (ABB, Electrolux, Nobel, STORA, Volvo, Granges, MoDo, 
Mölnlycke, SSAB, Statoil, Tetrapak, Vattenfall m fl). Projektet syftar till att respektive 
företag ska utföra LCA på sina egna produkter och nyttja EPS-systemet för utvärderings
steget inom LCA. 

22. "Miljöfarligt avfall i samband med ombyggnad och rivning". Ett avslutat projekt 
som utförts av Sydvästra Skånes Avfallsbolag, SYSAV och Miljö-och hälsoskyddsför
valtningen, Malmö. Projektet omfattade studier av byggnadsmaterial i 10 olika ombygg
nads- och rivningsprojekt. Kartläggning av de av Kemikalieinspektionen högprioriterade 
gifterna har utförts. Resultaten från projektet ska ligga till grund för en handbok ora 
miljöbesiktning av hus samt omhändertagande av miljöförstörande ämnen vid ombyggnads-
och rivningsarbeten. En fortsättning på arbetet sker på LTH och Ideon, Lund. 

23. "Miljön och förpackningar". Ett avslutat projekt på Inst. Teknisk Miljöplanering, 
CTH och Chalmers Induslriteknik. Del syftade till att sammanställa miljödata för olika för
packningsmaterial (inkl. trä) och beräkna miljöbelastning under respektive förpacknings 
livscykel. Projektet utgjorde underlag till den statliga Förpackningsutredningen. 

24. "Miljöbedömning av byggnation och byggmaterial". Ett pågående projekt på Inst. 
Teknisk Miljöplanering, CTH och SP, Kemiska enheten. Det syftar till att utföra livscykel
analyser för ett antal olika byggnadsmaterial. Indata erhålls från mätningar med FLEC 
(Field Laboratory Emission Cell) av flyktiga ämnen avgivna från dessa byggnadsmaterial. 

25. "Allergikeranpassade byggnader" (område). Ett flertal avslutade och pågående 
projekt (småhus, flerfamiljshus, daghem, kontor) med medel av Byggforskningsrådet, 
(BFR) m fl. Det primära målet med projekten har varit att säkerställa en tillräckligt bra 
inomhusmiljö för särskilt känsliga personer (allergiker och astmatiker) i dessa byggnader. 
Några projekt som kan nämnas är BFR-projekten "Miljövänlig barnstuga" M . Hult, 
"Miljövänlig, allergikeranpassad barnstuga i Umeå" B. Andersson, M . Hult, J-Å Jonson", 
"Allergikeranpassat flerfamiljshus Söderberga Gård", J. Kellner JM Bygg och de ex
perimentbyggnader som uppförts på de senaste bostadsmässorna Dalarna 91 och Örebro 92. 
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En målsättning inom projekten har varit att välja så lågemitterande byggnadsmaterial som 
möjligt. Dock, har ofta emissionsdata saknats på grund av att standardiserade provnings
metoder inte finns. Gränsvärden baserade på toxikologisk värdering saknas ofta. De 
tekniska undersökningarna och mätningarna i bostäderna har ofta kompletterats med 
enkätundersökningar av upplevda hygieniska förhållanden i bostäderna enligt en metod 
utarbetad av Yrkeshygieniska kliniken i Örebro. Långtidsutvärdering av bostäderna saknas 
ofta. 

26."Ekologiskt byggande" (område). Ett stort antal avslutade och pågående projekt 
(småhus, gruppbebyggelse, skolor, barnstugor). Ekobyar har byggts sedan 1970-talet i 
Sverige t ex Tuggelite, Karlstad och nu även i stort sett i varje kommun. Ett antal ekologis
ka projekt har visats upp på bostadsmässorna de senaste åren t ex Västerås 90 och Dalarna 
91. På en internationell konferens "Eco Logical Architecture" i Stockholm 1992, anordnad 
av bl a Träinformation med stöd av ett antal sågverksindustrier, redovisades utveck
lingsprojekt inom området /6/. 
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Del B. Litteraturinventering inom området "Trä och Miljö" 
i Norden 

1.1 Omfattning av kartläggningen 

En inventering av relevant litteratur har utförts inom respektive land. Kartläggningen avser 
litteratur inom Norden - Finland, Norge, Danmark och Sverige. Projektgruppen har ansett 
det nödvändigt att utvidga litteratursökningen, särskilt vad gäller metoder för LCA 
beträffande byggnadsmaterial eller produkter. Den utländska litteraturen finns redovisad i 
anslutning till de arbetsdokument som utarbetas för olika sakområden. Dock har ett urval 
av intressant utländsk litteratur redovistas i detta avsnitt. Litteraturinventeringen har 
insamlats i enlighet med tabell B 1.1. En litteratursökning i databasen "Bodil" Svensk 
Byggtjänst (nordisk litteratur) och "Lukas", Sveriges Lantbruksuniversitet har utförts. 

Tabell B. 1.1. Indata insamlat om litteratur inom området "Trä och Miljö". 

N O R D I C PROJECT: TRÄ O C H M I U Ö 

R E V I E W : Country xxxx Date 199x-xx-xx 

3. L I T E R A T U R E , D A T A 

Give a list of publications regarding tlie environmental effects and environmental impact assessment of 
wood industry, wood products and competing building materials as well as the life cycle analysis 
and environmental assessment methodology of building materials. 

Indicate those publications that contain original scientific data and/or present immediate consequence 
for the environmental assessment of Nordic wood and wood products. If possible, include summaries 
of such publications. 
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1.2 Litteratur-inventering 

Litteraturinventeringen har indelats efter kretsloppets olika skedena och redovisas med 
undergrupperna råvara, emission, energi. Indelningen framgår av tabellen B. 1.2. En del 
litleraturreferenser kan förekomma på flera ställen. 

Tabell B. 1.2 Indelning av litterturinventering "Trä och Miljö". 

Tillverkning 

1. Skog 

2. Avverkning och lagring av timmer inkl. transport 

3. Tillverkning (industriell process) 
3.1 Material 
3.1.1 Trämaterial 
3.1.2 Träskyddsmedel, lim m m 
3.1.3 Övriga material 
3.2 Träprodukter 
3.2.1 Träförpackningar 
3.2.2 Ledningsstolpar 
3.2.3 Möbler, fast inredning m m 
3.2.4 Sågade trävaror 
3.2.5 Träbaserade skivor 
3.2.6 Trähus, snickeri m m 

4. Transport 

5. Byggande 

6. Drift/brukande av byggnaden 

7. ROT (Renovering, Ombyggnad,Tillbyggnad) 

8. Ateranvändning/Atervinning 

9. Övrigt 
9.1 LCA-metodik m m 
9.2. Utländsk litteratur 

Lagring 

Transport 

ter anv«n<^itM 

Endast de senaste eller mest intressanta litteraturreferenserna har tagits med. Det gäller 
särskilt inom de stora områdena arbetsmiljö inom sågverk- och träindustrin, trä och fukt, 
trä och mikrobiologi (mögel, blånad, röta), trä och beständighet, energi, inomhusmiljö och 
luftkvalitet (lAQ). Skog och skogsbruk behandlas endast översiktligt utifrån råvarusituation 
och miljöpåverkan. En kraftig begränsning av redovisad litteratur har här varit nödvändig. 
Litteratur om trä och brand redovisas inte. En lilteraturreferens kan förekomma på flera 
ställen. 
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7 . Skog: 

• Råvara: 
Andersson, C , m f l , "Sågverkens produktion och virkesbehov m.m.Del I " , Rapport 224, 
Inst. Virkeslära, SLU, Uppsala, 1991. 

Andersson, C. , m f l , "Sågverkens produktionsförhållanden m m. Del I I " , Rapport 226, 
Inst. Virkeslära, SLU, Uppsala, 1991. 

Angelstam P., Andren H., Welander J., Rosenberg P., "Ekologisk planering av skogsbruk -
miljöprojekt Sundsvall - Timrå, 1990. 

Central Bureau of Statistics of Norway, Forestry statistics 1990. 

Central Bureau of Statistics of Norway, Roundwood cut 1989/90, NOS B 968. 

Det norske skogselskap, "An outline of norwegian forestry", Oslo 1964. 

Danmarks Statistik 1986 - 1990. 

Eng Ö., "Skogen som råvara. Globalt innsyn på miljölaera", Kirkens Nodhjelp forlag, Oslo, 
1991. 

FAO Wood and Wood products. 

Metsätilastollinen vuosikirja 1990 - 91, Yearbook of Forest Statistics 1990-91, Annual ring 
1992-93, Forests, forestry and Forest industries in Finland, Finnish Forestry Association. 

Naturresurser og miljö 1991, Rapport 92/1, Statistisk sentralbyrå, Norge. 

Nordisk skogunion, "Skog & Virkesbalanse i Finland, Norge och Sverige", 1978. 

Norwegian Institute of Land Inventory, (Norsk Inst. for Jord- og Skogskartlegging), 
Skogsressursene i Norge, Hovedresultater fra landskogstakseringen 1919-1989, Norge. 
Roundwood cut 1989/90, Central Bureau of Statistics of Norway. 

Kardell, L och Ekstrand, A., "Skyddad skog i Sverige: Areal och virkesförråd inom 
nationalparker, naturreservat och domänreservat", Inst. för skoglig landskapsvård. Rapport 
48, 1990. 

Rosenberg P., 'Reactions and Recommendations Concerning the Principles and Criteria 
Presented in "Draft six of the Principles and criteria for forest management of the Forest 
Stewardship Council (FSC)". Results from the Swedish Consultation, WWF-Sweden, 
August, 1993. 

Skogsdata 92, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige. 

Skogforsk, Skog og skogproduksjon i Norge som virkemiddel mot C02-opphoping i 
atmosfaeren, Norge, 1991. 
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Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk Årsbok 1999-1993, Sverige. 

Smith J, "The timber and wood products industries in the single market". Report available 
from Club de Bruxelles. 1990. 

SOU 1992:76 "Skogspolitiken inför 2000-talets ". 

Statistisk sentralbyrå. Naturressurser og miljö 1991. Rapport 92/1, Norge. 

Statistical Yearbook 1992, Central Bureau of Statistics of Norway. 

Statistisk Årsbok, 92, SCB Statistiska Centralbyrån, Sverige. 

Årsmeldinger fra Trelastindustriens Landsforening, Norway. 

• Emission m m: 

Esping B., Lundström H. m f l , "Trämögel. Handledning inom skogs- och träindustrin", 
Sveriges Skogsindustriförbund, Klippan, 1984. 

Land C-J, Lundström H, "Trämögel ett problem inom skogs- och trävaruindustrin", 
Skogsfakta, Teknik och virke nr 26, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, 1989. 

Norges Landbrukshögskole, "Skog og skogproduksjon i Norge som virkemiddel mot COj-
opphopningar i atmosfaeren, Norge, 1991. 

Olsson R. , "Levande skog". Naturskyddsföreningen.? 

United nations Economic Comission for Europe, "Impact of air-pollution damage to forest 
for roundwood supply and forest product markets". Report ECE/TIM/37, Geneva, 1987. 

Skogforsk, Skog og skogproduksjon i Norge som virkemiddel mot C02-opphoping i 
atmosfaeren. Norge, 1991. 

Skogsindustrierna, "Skogens kretslopp - bit för bit" (also in english, french, german), 
Stockholm, 1993. 

Statens Forurensningstillsyn, "Klimagasanalysregnskap for Norge", Norge, 1990. 

Statens Forurensningstillsyn, "Tiltakskatalog for reduksjon av klimaagsser i Norge", 1990. 

Statens Naturvårdsverk, "Ozons effekter på gnidor och skog". Naturvårdsverket informerar, 
Solna, 1990. 

• Enerf>i: 
Eckbo J. K. Aukner, Neuman Eckbo & Co A/S, "Energiproduktivitet og norske forretnings-
muligheler 1990 - 2000", Delrapport 1-3, Norge, 1990. 

Norsk energi m f l , "Industriell gasanvändning i norden. En branschanalys". Bind 3, Norge, 
1987. 
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Nordiska Ministerrådet, "Energy sources - wood fuels, energy forest. Incl. environmental, 
economic, social, health and safety aspects", Publ. Nord 1989:19, Stockholm, 1989. 

NUTEK, R 1992: 22, R 1992:23, Stockholm, 1992. 

Salminen J., "Consumption of liquid fuel in the wood procurement of the finnish mechani
cal forest industry. (Polttoaineenkulutus mekaabisen metsäteollisuuden puunhankinnassa). 
Metsätehon tiedotus 373, Helsinki, 1982. 

2 . Avverkning och lagring av timmer inkl, transport: 

• Råvara: 
Se avsnitt 1. 

• Emission m m: 
Söderström O., "Oskyddad lagring av sågtimmer. En litteraturstudie", SIMS Skog-Industri-
Marknad Studier, Inst. Virkeslära SLU, Rapport nr 172, Uppsala, 1986. 

Weslien H, "Blånads- och permeabilitetsskador vid bevattning av timmer i höga väl tor", 
Inst. Virkeslära, SLU, Rapport 168, Uppsala 1992. 

Weslien H, "En jämförelse av permeabilitetsskador hos timmer bevattnat med recirkule-
rande och icke recirkulerande vatten", Inst. Virkeslära, SLU, Rapport 169, Uppsala, 1992. 

• Energi (inkl transport) : 
Nordgaard A., "Skogsnaeringens transporter og transportkostnader 1988", Transportbruker-
nes Fellesorgan, Skogsavdelingen, Oslo, 1988. 

Nordgaard A., "Transportanalyse for norsk skogbruk og skogsindustri. Skogsnaeringens 
iransporter og iransporlkosinader 1988", Transporibrukernes Fellesorgan, Skogsavdelingen, 
Oslo, 1988. 

"Transportstatistikk for norsk rund virke", Transportbrukernes Fellesorgan, Skogavdelingen, 
Oslo, 1991. 

TTF, "TransportNorge, 1983. 

3. Tillverkning 

3.1 Material: 

3.1.1 Trä-material: 

• Råvara: 

Berge B., "Bygningsmaterialens ekologi", Universitetsförlaget, Oslo, 1992 

FAO Wood and Wood products. FAO Yearbook, Forest Products 1979-1990, 1990. 

Naturskyddsföreningen, NSF, "Standardisert miljövern", Forprosjektrapport, 1992. 
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Såg 90, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige. 
Årsmeldinger fra Trelastindustriens Landsforening, Norge. 
Årsredovisning 1991, Svenska Träskivefabrikanters förening, Sverige. 
• Emission m m: 

BergeB., "Bygningsmaterialens ekologi", Universitetsförlaget, Oslo, 1992. 

Boutelje J., Henningsson B. , Johansson I , "Trä och vår värld. Temabok med verksam
hetsberättelse 1989.1990", s 24-27, Institutet för Träteknisk forskning, Stockholm, 1990. 

Boutelje J. B., Rydell R., "Träfakta", Trätek, Stockholm, 1989. 

Boverket, "EG:s direktiv rörande byggprodukter", Karlskrona, 1990. 

Fosslie M . , "Kartlegging av forskjellige treslags tendens til å före til helsemessige 
reaksjoner", NTI Arbeidsrapport nr.237, Oslo, 1985. 

Henningsson B., Hässler B. "Trä och träegenskaper. Förslag till FoU-insatser.", BFR-
rapport G3:1992, Stockholm, 1992. 

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, "Träteknik, kemi och byggande. Forskningens 
möjligheter att stärka träets konkurrenskraft". Dokumentation från ett symposium. Rapport 
328, Stockholm, 1987. 

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentasjon 77, Traestöv, Kpenhamn, 1987. 

Nordisk Komité för Bygningsbestemmelser, "AUergifremkaldende stoffer i byggemateria-
ler. Praeliminaer screening af stoffer der indgår i byggematerialer med henblik på 
allergifremkaldende egenskaber, Håndbog, en rapport og vurdering. Byggestyrelsen, Dansk 
Toksikologi Center, Danmark, 1988. 

Opdal T., "Gran og furu får inneklimadeklarasjon"; Artikkel i Treteknisk Informasjon nr 
1/92, Oslo, 1992. 

Rydell R. m f l , "Förändring i hantering och urval av virke från skog till byggarbetsplats 
under 1990-talet", Trätek I 8806045, Stockholm, 1988. 

Svensson G., "Naturliga försvarssubstanser i trä. Litteraturstudie 1988", Rapport I 
8903011, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Stockholm, 1989. 

Thörnqvist T., Luftföroreningarnas inverkan på virkets egenskaper, Uppstast 159, SLU, 
Uppsala 1986. 

Viking B., "Trä och andra byggnadsmaterial". Examensarbete nr 77 1991, Skoglig mark
nadsföring, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, 1991. 

Viitanen, H & Ritschkoff A-C, " Mould growth in pine and spruce sapwood in relation till 
air humidity and temperature", Rapport 221, Inst. Virkeslära, SLU, Uppsala, 1991. 
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"Wood Product Demand and the Environment", A Forest Products Research Society 
International Conference Proceedings, The Forest Products Research Society, USA, 1992. 

Träbyggnadshandboken "Material", Trinformation, Trätek, Stockholm, 1991. 

Qje L . , Mörck H . , " Test av gran- och furupanel. Avgasningsanalyser og inneklimateknisk 
vurdering". Techno Consult A/S, Skandinavisk Biomedisinsk Institutt, Hörsholm, Dan-
mark, 1992. 

• Energi: 
Nyrén C, "Miljöeffekter vid torkning av biobränslen. Studie av organiska föreningars 
emissioner och miljöpåverkan vid storskalig torkning av biobränslen". Examensarbete i 
Miljövårdsteknik, Tekniska Högskolan, KTH, Miljövårdscentrum, Stockholm, 1992. 

Opdal T. , "Energiresurs. Regnskap for trevirke som bygningsmateriale", Nordisk Tretek
nisk Institutt, Oslo, 1990. 

Opdal T., "Energiforbruk till framstilling av lantbruksbygninger av ulike materialer og 
konstruksjoner". Norsk treteknisk Institutt, Oslo, 1992. 

"Sagbruksavfall som industribrensel", Teknisk småskrift 24, Norge, 1974. 
SI (?), "Miljövurdering av materialers livslöp", Temadag. Föredragsmanus samt referat, 
Norge, 1991. 

Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, "Effektivare energiteknik - bilagor". Information 
nr 342, Stockholm, 1983. 

Statens Naturvårdsverk, "Miljöeffekter av ved- och torvförbränning", SNV PM 1708, 
Solna, 1983. 

3.1.2 Träsk\ddsmedeL lim m m 

• Råvara: 
Nilsson K., "Beräkning av använd mängd impregneringsmedel inom impr. industrin 1990-
1991", Intern rapport 1991-10-10, Svenska Träskyddsinstitutet, Stockholm, 1991. 

Svenska Träskyddsinstitutet, "Impregneringsstatistik", Aktuellt från Träskyddsinstitutet 
nr 2, Stockholm, 1992. 

Svenska Träskyddsinstitutet, "Svensk Träimpregneringsindustri 1991 (statistik)", Stock
holm, 1992. 

• Emission m m: 
Bergman G., "Koppar, krom, arsenik i det naturliga kretsloppet", (ej avrapp.). Svenska 
Träskyddsinstitutet, Stockholm, 1992. 

Edlund M-L, "Träskyddsinstitutets satsningar på miljöprojekt. Impregnerat trä från 
miljösynpunkt". Träindustrin nr 6, Stockholm, 1991. 

Edlund M-L, Jermer J., "Träskydd-Miljö-Energi", Dokumentation från konferens 1991-10-



28 

17, Svenska Kommunförbundet, Svenska Träskyddsinstitutet, Stockholm, 1991. 

Gillner G., "Formaldehyd. En faraoanalys". Rapport från Kemikalieinspektionen nr 2/87, 
Stockholm, 1987. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek "Impregnering av snickeriprodukter med 
vattenbaserade system". Dokumentation från Temadag 1986-03-20, Rapport P 8603020, 
Stockholm, 1986. 

Stiftelsen Miljömerkning i Norge, "Miljömerkning av utendörs maling og beis. Förslag t i l l . 
krieriedokument 13.10.92", Norge, 1992. 

Svenska Träskyddsinstitutet, "Förteckning över godkända träskyddsmedel", 1992-03-01, 
Stockholm, 1992. 

Svenska Träskyddsinstitutet, "Lägesrapport om den europeiska standardiseringen på 
träskyddsområdet m m", Aktuellt från träksyddsinstitutet nr 1, Stockholm, 1992. 

Svenska Träskyddsinstitutet, "Miljöpåverkan vid träimpregnering". Dokumentation från en 
konferens 1991-10-10, Stockholm, 1991. 

Viitasaari S., "Miljö- och arbetsskydd vid impregneringsverk", Arbetsgruppen för impreg-
neringsverksärenden. Vatten- och miljöstyrelsens publikationer, serie B l i , Helsinki, 1991. 

3.1.3. Övriga material: 

• Råvara: 
(Se Eurowood kartläggning referens: G. Rodfors) 

• Emission m m: 
Arbetarskyddsstyrelsen, "Hygieniska gränsvärden". Arbetarskyddsstyrelsens Författnings-
samhng AFS 1990:13, Stockholm, 1990. 

Berge B., "Bygningsmaterialens ekologi". Universitetsförlaget, Oslo, 1992. 

Blom P., "Bygningsmaterialer som kan före til helseskade". Rapport for Statens Forurens-
ningstilsyn, Oslo, 1985. 

Boverket, "EG:s direktiv rörande byggprodukter", Karlskrona, 1990. 

Essunger G., Tell W., "Byggvarors miljöpåverkan". Förstudie s. 114-163, Miljödeparte
mentet, Stockholm, 1991. 

Gränges AB, "Aluminium ur energi- och miljösynpunkt". Aluminiumteknik, Finspång, 
1991. 

Hydro Plast AB, PVC- en vitbok, 1993. 

Häkkinen T., Ruohomäki J, "Environmental anf health effects of building materials and 
their production processes". Report draft for Ministery of the Environment", Finland, 
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1991. 

Kreijger P.C, "Ecological Properties of Building Materials", Materials and Structure no 
118, July, University of Technology, Eindhoven, Netherland, 1987. 

Kivistö A. , Jämsä S., "Determiniation of formaldehyde emission from building materials 
and furnishing materials", Research reprot 572,VTT, Forest Products Laboratory, Espoo, 
1988. 

Lala D. , Kucera V. , Sjöström C."Luftföroreningar - korrosion och andra effekter på 
byggnadsmaterial", BFR-rapport R 114:1989, Stockholm, 1990. 

Lorch R., "Constructionmaterials and the Environment", Special report No 2039, The 
Economist Intelligence Unit, London, 1990. 

Lorch R., "The specifier and Building Materials. What are You Doing about the environ
ment?", A Report produced for the Junior Liaison Organisation, London, 1989. 

Miljöministeriet, "Miljövurdering af PVC og udvalgte alternative materialer", Miljöstyret, 
Miljöprojekt nr 131, Köpenhamn, 1990. 

Miljöstyrelsen,"Miljöprojekt nr. 179. Eco. Labeling of Paper Products". (Environmental 
Project No. 179. Eco. Labelling of Paper Products. The National Agency of Environ
mental Protection, 1991), Danmark, 1991 

Naturskyddsföreningen, NSF, "Standardisert miljövern", Forprosjektrapport, 1992. 

Nordisk Komité för Bygningsbestemmelser, "Allergifremkaldende stoffer i byggemateria-
ler. Praeliminaer screening af stoffer der indgår i byggematerialer med henblik på 
allergifremkaldende egenskaber, Håndbog, en rapport og vurdering. Byggestyrelsen, Dansk 
Toksikologi Center, Danmark, 1988. 

Opdal, T, "Arkitektur og Materialbruk". Seminarium i regi av Norske Arkitekters 
Landsforbund och Rådgivande Ingenjörers Förening. Foredragsmanus samt referat ved T. 

Opdal, NTI , Oslo, 1992. 
Rydberg T., "PVC - översikt av utsläpp av miljöförstörande ämnen", Chalmers Tekniska 
Högskola, Kemisk Miljövetenskap, Göteborg, 1989. 

SI, "Miljövurdering av materialers livslöp", Temadag. Föredragsmanus samt referat, 
Norge, 1991. 

Statens Forurensningstilsyn og Direktoratet for brann- og eksoplosjonsvern, "Stoffliste til 
forskrifter om merking, omsetning m.v. av kjemiske stoffer og produkter som kan medföre 
helsefare og ", Oslo, 1990. 

Statens Forurensningstilsyn, "Bruk av formaldehyd i Norge", SFT-rapport nr. 45, Oslo, 
1982. 

Statens Forurensningstilsyn, "Formaldehyd i bygninger", SFT-rapport nr. 46, Oslo, 1982. 



30 

Tuutti K. , "Tar vi ansvar för miljön", Cementa nr 2, Stockholm, 1992. 

Qvintus-Leino P. et al, "Emissions from building materials and their decrease", Tech
nology Development Centre (TEKES)/Y, Report draft 28.6, Finland, 1991. 

• Energi: 
Claerbout J., "Materials and energy recycling of PVC: case studies". Vol. 10, No 2/3, 
Conservation and Recycling, 1987. 

Gränges AB, "Aluminium ur energi- och miljösynpunkt". Aluminiumteknik, Finspång, 
1991. 

T. Opdal, "Energiforbruk till framstilling av lantbruksbygninger av ulike materialer og 
konstruksjoner". Norsk treteknisk Institutt, Oslo, 1992. 

3.2 Träprodukter: 

3.2.1 Förpackningar: 

• Råvara: 
Se avsnitt 6.3.6. 

• Emission m m: 
Beyer G., "Träförpackningar", Rapport P 9006025, Institutet för Träteknisk forskning, 
Stockholm, 1990. 

Tillman A-M m f l , "Miljön och förpackningar. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial 
- beräkningar av miljöbelastning", SOU 1991:77, Bilagedel, Stockholm, 1991. 

• Energi: 
Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, "Effektivare energiteknik - bilagor", Information 
nr 342, Stockholm, 1983. 

3.2.2 Ledningsstolpar: 

• Råvara: 
Se avsnitt 6.3.2 och 6.3.6. 

• Emission m m: 
Erlandsson M . , "Miljökonsekvenser av materialval i ledningsstolpar. En livscykelanalys", 
TRITA-BYMA 1991:4, Tekniska Högskolan, KTH, Inst. för Byggnadsmaterial, Stock 
holm, 1991. 

Kemikalieinspektionen, "Så här får du använda träskyddat virke!", Stockholm, 1991. 

• Energi: 
Tarvainen V., Mansikkamäki P., "Energy research in mechanical forest industry 1980-
1982. Energy consumption in the impregnation of poles and sawn timber.". Technical 
research Centre of Finland, Research Notes 161, Espoo, 1983. 



31 

3.2.3 Möbler, fast inredning m m: 

• Råvara: 

• Emission m m: 
Gustafsson H . , "Formaldehydavgivning från möbler och inredning. En litteraturstudie". 
Rapport från Kemikalieinspektionen nr 3/88, Stockholm, 1988. 

Kivistö A.,Jämsä S., "Determiniation of formaldehyde emission from building materials 
and furnishing materials", Research reprot 572,VTT, Forest Products Laboratory, Espoo, 
1988. 

Miljöstyrelsen "Miljöprojekt nr. 98. Renere teknologi i trae- og möbelbranschen", (En
vironmental Project No. 98: Clean technology in the wood and furniture industries. The 
National Agency of Environmental Protection, 1988), Danmark, 1988. 

Stiftelsen Miljömerkning i Norge, "Miljömerkning av bygnings-, inrednings- og möbelpla-
ter. Krieriedokument 7.10.92", Norge, 1992. (Även arbete med trämöbler pågår). 

"Undersögelseprotokol for Arbejdstillsynets Tvaersnitsundersögelse 1988: Trae- og 
möbelindustrin. Planlaegningsgruppen marts 1987. (Investigation register for cross section 
investigation of the National Labour Inspection of 1988. Planning Group March 1987), 
Danmark, 1987. 

• Energi: 
Larjava K., Muurinen M . , Puustinen H. , "Emission of the heating boilers in furniture 
industry". Technical Research Centre of Finland, Research Notes 1254, Espoo, 1990. 

3.2.4 Sågade trävaror: 

• Råvara: 
Se avsnitt 1. 

• Emission m m: 
Arbetarskyddsnämnden, Träindustrins Arbetsmiljökommitte', TFA, "Säkrare träbearbet
ning. Ide'handbok", Göteborg, 1991. 

Anell C , "Sågverkens yttre miljöfrågor". Arbetsrapport, Sågverkens Riksförbund, Stock
holm, 1991. 

Derler R., Svensson J., "Arbetsmiljö i nybyggda sågverk - enkätundersökning 1986", 
Examensarbete, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 1987. 

Esping B., Lundström H. m f l , "Trämögel. Handledning inom skogs- och träindustrin", 
Sveriges Skogsindustriförbund, Klippan, 1984. 

Evald A, "Miljöforhold ved traebaserede produkter. Udpegning af miljöfolsomme faser i 
livsforlöbet". Miljöstyrelsen nr XX/1992 (arbetsdokument). Forskningscentret for Skov & 
Landskab og dk-Teknik, Miljöministeriet, 1992. 



32 

Finland, "Guidebook for Environmental Protection in the Saw Mills", Suomen Metsäteolli-
suuden Keskusliitto, Finland, 1988. 

Finland, "Airborne Contaminents in Sawmills. Health hazards, exposure, preventive 
measures", Työterveyslaitos, työolosuhteet 46, Helsinki, 1983. 

Hansson T., Henningsson B., Lundström H. , "Virke fritt från mikrobiellt angrepp", 
rapport från Institutet för Träteknisk forskning, Trätek och Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU, inst. för Virkeslära, del 1 och 2, Stockholm, 1990. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek "Träindustrins yttre miljö". Dokumentation från 
Temadag, Rapport P 8806041, Stockholm, 1988. 

Juvonen R., "The milieu surveying of forest products industry in 1990", Report 57, 
Helsinki University of Technology, Department of Forest Products, Laboratory of 
Mechanical Wood technology, Otaniemi, 1990. 

Kemikalieinspektionen, "Så här får du använda träskyddat virke!", Stockholm, 1991. 

Land C-J, Lundström H . , "Trämögel ett problem inom skogs- och trävaruindustrin", 
Skogsfakta, Teknik och virke nr 26, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, 1989. 

Lundborg N . , "Bandsågar i sågverk. Åtgärder mot damm och buller", Rapport P 8812076, 
Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Stockholm, 1988. 

Naturvårdsverket, "Sågverk, doppning och lagring". Branschfakta, Juni, Stockholm, 1992. 

Nussbaum R. m fl, "Mögel och bJånadsskydd genom förändring av träytans pH", Rapport 
I 9102002, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Stockholm, 1991. 

Svenska Trävaruexportföreningen, STEF, "Blanka varor för bättre virkesvård. Hand
ledning för skog, såg och trä", Stockholm, 1991. 

Sundin B., Risholm-Sundman M . , Edenholm K., "Emission of formaldehyde and other 
volatile organic compounds (VOC) from sawdust and lumber, different wood-based panels 
and other building materials: A comparative study", paper given at the 26th International 
Particleboard/CompositeMaterial Symposium, Washington State University, Pullman, 
USA, April 7-9, 1992. 

Öqvist H . , "Utomhusvirkets beständighet - Fältförsök: Ovanjordsexponering av träpane
ler"., Rapport 204, Inst. Virkeslära, Uppsala, 1988. 

• Energi: 
Eikerol M . , "Energibesparing og energiökonomisering ved trelasttorkning". Norsk 
tyreinstitutt, NTI , 1981. 

Norsk Treinstitutt, "Energiökonomisering i trelastindustrien", NTI , 1984. 

Sandberg E, "Energibruk og energibalanser i trelastindustrien. Erfaring fra försök ved 
Trysil-Tre 82/83", Norge, 1983. 



33 

Statens naturvårdsverk, "Sågverk - doppning och lagring". Naturvårdsverket informerar, 
Branschfakta, Solna, 1992. 

Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, "Effektivare energiteknik - bilagor". Information 
nr 342, Stockholm, 1983. 

Tronstad S. m f l , "ENÖK i trelastindustrien", Trelastbransjens Opplaeringsvirksomhet, 
Norge, 1989. 

Usenius A. , Koskela K. , "Energy research in mechanical forest industry 1980-1982. 
Energy consumption in sawmill industry.". Technical research Centre of Finland, Research 
Notes 216, Espoo, 1983. 

Tarvainen V. , Mansikkamäki P., "Energy research in mechanical forest industry 1980-
1982. Energy consumption in the joinery and timber frame house industry and in the 
further handling of sawn timber.", Technical research Centre of Finland, Research Notes 
162, Espoo, 1983. 

3.2.5 Träbaserade skivor: 

• Råvara: 
Se avsnitt 1 och 3.1.2. 

• Emission m m: 
Bjurman J., Henningsson B., Wang Q., "Undersökning av olika träbaserade skivors 
"mögelbenägenhet"", Rapport P 8703020, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, 
Stockholm, 1987. 

Byggstandardiseringen, BST, "Byggskivor - bestämning av formaldehydavgivning". Svensk 
Standard SS 27 02 36, Stockholm, 1988. 

Finnish Town Union, "Waste service of the chipboard and plywood industry". Report no 
681 (Suomen Kaupunkiliiton nro 681), Helsinki, 1992. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, "Formaldehyd och träprodukter". Kontenta nr 
8612075, Stockholm, 1986. 

Kivistö A. , Jämsä S., "Determiniation of formaldehyde emission from building materials 
and furnishing materials", Research reprot 572,VTT, Forest Products Laboratory, Espoo, 
1988. 

Nordenskjöld M . , Östman B., "Miljöproblem med gaser från värmehärdning av träfiber
skivor", STFI-meddelande A 669, Swedish Forest Products Research laboratory, Stock
holm, ? 

Stiftelsen Miljömerkning i Norge, "Miljömerkning av bygnings-, inrednings- og möbelpla-
ter. Krieriedokument 7.10.92", Norge, 1992. 

Sundin B., Risholm-Sundman M . , Edenholm K., "Emission of formaldehyde and other 
volatile organic compounds (VOC) from sawdust and lumber, different wood-based panels 



34 

and other building materials: A comparative study", paper given at the 26th International 
Particleboard/CompositeMaterial Symposium, Washington State University, Pullman, 
USA, April 7-9, 1992. 

Wang Q., "Wood-Based Boards - Response to attack by mould and stain Fungi", Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, Inst. Virkeslära, Uppsala, 1992. 

• Energi: 
Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, "Effektivare energiteknik - bilagor". Information 
nr 342, Stockholm, 1983. 

Usenius A. , Järvi A. , "Energy research in mechanical forest industry 1980-1982. Energy 
consumption in fibreboard industry.". Technical research Centre of Finland, Research 
Notes 187, Espoo, 1983. 

Usenius A. , Koskela K., "Energy research in mechanical forest industry 1980-1982. 
Energy consumption in particle board industry.". Technical research Centre of Finland, 
Research Notes 200, Espoo, 1983. 

Usenius A. , Söyrilä P., "Energy research in mechanical forest industry 1980-1982. 
Energy consumption in plywood industry.". Technical research Centre of Finland, 
Research Notes 202, Espoo, 1983. 

3.2.6 Trähus, snickerier m m: 

• Råvara: 
Se avsnitt 3.1 Och 3.2. 

• Emission m m: 
Arbetarskyddsnämnden, Träindustrins Arbetsmiljökommitte', TFA, "Säkrare träbearbet
ning. Ide'handbok", Göteborg, 1991. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, "Formaldehyd och träprodukter". Kontenta nr 
8612075, Stockholm, 1986. 

Kristiansson L . , "Utrustning för rening av utsläpp av organiska lösningsmedel från träindu
strin". Rapport P 9001003, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Jönköping, 1990. 

Miljöstyrelsen "Miljöprojekt nr. 98. Renere teknologi i trae- og möbelbranschen", (En
vironmental Project No. 98: Clean technology in the wood and furniture industries. The 
National Agency of Environmental Protection, 1988), Danmark, 1988. 

Rydell R., "Framtida krav på snickerivirke", BFR-rapport Rl:1992, Stockholm, 1992. 

Widell K-O, "Stoftavskiljare för snickeri-industrins pannanläggningar. En handledning vid 
valet", Trätek rapport P 9302014, Institutet för Träteknisk forskning, Stockholm, 1993. 

• Energi: 
von Gertten E., "Trämanufakturindustrin - Strategi och åtgärdstips för en rationell 
energianvändning", Rapport T 036 19 01:1, Vattenfall - VästSverige, 1991. 



35 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek "Impregnering av snickeriprodukter med 
vattenbaserade system". Dokumentation från Temadag 1986-03-20, Rapport P 8603020, 
Stockholm, 1986. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek "Träindustrins yttre miljö", Dokumentation från 
Temadag, Rapport P 8806041, Stockholm, 1988. 

Tarvainen V. , Mansikkamäki P., "Energy research in mechanical forest industry 1980-
1982. Energy consumption in the joinery and timber frame house industry and in the 
further handling of sawn timber.". Technical research Centre of Finland, Research Notes 
162, Espoo, 1983. 

"Undersögelseprotokol for Arbejdstillsynets Tvaersnitsundersögelse 1988: Trae- og 
möbelindustrin. Planlaegningsgruppen marts 1987. (Investigation register for cross section 
investigation of the National Labour Inspection of 1988. Planning Group March 1987), 
Danmark, 1987. 

4. Transport 

• Råvara (drivmedel m m): 

• Emission m m: 
Eriksson I - M , "Environmental consideration in the location and design of roads in Swe
den", TFB-rapport 1991:33, Transportforskningsberedningen, Stockholm, 1991. 

• Energi: 
Hackman J., Kivimäki J., "Energy research in mechanical forest industry 1980-1982. 
Energy consumption in product transport.". Technical research Centre of Finland, 
Research Notes 102, Espoo, 1982 

5. Byggskedet: 

• Råvara: 

Se avsnitten i 6.3. 

• Emission m m: 

- Allmänt 
Boverket, "EG:s direktiv rörande byggprodukter", Karlskrona, 1990 
Curwell S R& March C G, "Hazardous Building materials. A guide to the selection of 
alternatives", London, 1986. 

Essunger G., Tell W, "Byggvarors miljöpåverkan", Förstudie s. 114-163, Miljödeparte
mentet, Stockholm, 1991. 

Evald A, "Miljöforhold ved traebaserede produkter. Udpegning af miljöfolsomme faser i 
livsforlöbet", Miljöstyrelsen nr XX/1992 (arbetsdokument). Forskningscentret for Skov & 
Landskab og dk-Teknik, Miljöministeriet, 1992. 



36 

Opdal, T. "Miljöbelastning og energiredskap for bygninger". Tema A på BA-konferensen 
"Mulighetenes marked". Föredragningsmanus samt referat ved T.Opdal, NTI , Oslo, 1992. 

Richter K, Sell J, "Ökobilanzen von Baustoffen und Bauprodukten aus Holz. Zusammen-
fassung erster Erkenntnisse" (Environmental Life Cycle Assessment of Wood-Based 
Building Materials and Building Products", EMPA (Eidgenössische materialprufungs- und 
Forschungsanstalt), Bericht Nr. 115/24, Schweiz, 1992. 

Östergaard J., "Miljöpåvirkning fra byggeri. Nordisk konference om bygningers totale-
nergiforbrug og miljöbelastning", SBI -Meddelande 93, Statens Byggeforskningsinstitut, 
Köbenhavn, 1992. 

- Inomhusmiljö/hälsorisker: 
Arbetsgruppe nedsatt av Helsedirektoratei med mandat fra sosialdepartementet, "Godt 
inneklima i Norge", Oslo, 1991. 

ASHREA, "Healthy buildings", lAQ '91, Proceedings from the conference september 4-8, 
Washington DC, USA, 1991. Bland annat: Saarela K. & Sandell E., "Comparative 
emission studies of floorings materials with reference to nordic guidelines". 

ASHREA, "Environments for People", lAQ '92, Proceedings from the conference October 
18-2, San Francisco, USA, 1992. 

Berge B., "Det siste syke hus", Oslo, 1990. 

Berglund B., Lindvall T., "Healthy buildings '88. Conclusions and recommendations for 
healthier buildings". Volume 4, BFR-rapport D 15:1991, Stockholm, 1991. 

Berglund B., Lindvall T. "Healthy buildings '88. System, Materials and Policies for 
Healthier Indoor Air", Volume 3, BFR-rapport D21:1988, Stockholm, 1988. 

Boverket, "EG:s direktiv rörande byggprodukter", Karlskrona, 1990. 

Byggforskningsrådet, "Inneklimat och energihushållning. Hus & Hälsa", BFR-rapport 
T4:1990, Stockholm, 1990. 

Curwell S R& March C G, "Hazardous Building materials. A guide to the selection of 
alternatives", London, 1986. 

COST, "Indoor Air Pollution by Formaldehyde in European Countries", Report No. 7 
COST Project 613, Luxembourg, 1990. 

Essunger G., Tell W, "Byggvarors miljöpåverkan". Förstudie s. 114-163, Miljödeparte
mentet, Stockholm, 1991. 

Hansson T, "Att bygga torrt", Byggförlaget, Stockholm, 1989. 

Helsedirektoratets utredningsserie 2-91, "Handlingsplan for barn og unge med allergi/over-
fölsomhet, astma og andre kroniske lungesykdommer, Oslo, 1991. 



37 

Helsedirektoratets utredningsserie 6-90, "Retningslinjer for inneluftkvalitet", Oslo, 1990. 
"Indoor Air '90", Proceedings from the conference, Toronto, Canada, 1990. 

INDOOR A1R'90. Proceedings from the fifth international conference on indoor air quality 
and climate, Toronto, Canada, 1990. Bl a: Mölhave L . , "Volatile organic compounds, 
indoor air quality and health". Volume 5 p. 15 33. 

"Indoor Climate and Air Quality Problems. Investigation and Remedy", SBI report 212, 
danish Building Research Institute, Hörsholm, 1990. 

Mölhave L. m f l , "Afgasning fra byggematerialer - förekomst og hygienisk vurdering", 
SBI-rapport 137, Statens Byggeforskningsinstitut, Hörsholm, Danmark, 1982. 

Mölhave L . , Bach B., Pedersen O.F, "Human reactions to low concentration of volatile 
organic compounds". Environ.Int., 12, p. 167-175 1986. 

Mölhave L . , "Human reactions to controlled exposures to VOC's and the 'Total-VOC 
concept", in H. Knöppel, P. Wolkoff (eds.), Chemical, Microbiological, Health and 
Comfort Aspects of Indoor Air Quality - State of the Art in SBS, Kluwer, p. 247-262, 
1992. 

Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser, "Inomhusklimat", rapport 40, Stockholm, 
1981. 

Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser, "Inomhusklimat - Luftkvalitet", rapport 61, 
Espoo, 1991. 

Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser, "Nordiskt handlingsprogram för bättre 
inomhusklimat", Inomhusklimatutskottet 16.10.1991, Stockholm, 1991. 

Norske Sivilingenjörers Förening (NIF), Hovedkomite' for helse-trivsel og innemiljö (HK-
HTI). "Etter Indoor Air '87" Innemiljöserien - HTI nr.4., "Etter Indoor Air '90" In-
nemiljöserien - HTI nr.5, "Inneklima - ENÖK" Innemiljöserien - HTI nr.6, "Hvem gjör 
hva? Innemiljöserien - HTI nr. 3. 

Planverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen, "Sunda och sjuka hus. Utredning om 
hälsorisker i inomhusmiljön", Rapport 77:1987, Stockholm, 1987. 

RenhoU U . , "Föroreningar och emissionsförhållanden i innemiljön", Handbok H3, Svenska 
Inneklimatinstitutet, Stockholm, 1990. 

Socialdepartementet,"Betänkande av allergiutredningen. Att förebygga allergi/överkänslig
het", SOU 1989:76, Stockholm, 1989. 

Trätek, "Krav på byggnadsmaterial och installationer för sunda hus", Dokumentation från 
Temadag Trähusdagen 90, P-rapport 9011060, Stockholm, 1990. 

Valbjorn O., Hagen H. , Kukkonen E., Sundel J., "Indoor Climate and Air Quality Pro
blems. Investigation and remedy", Report 212, Statens institut för Byggeforskning, SBI, 
Danmark, 1990. 



38 

Wisted P., Svedber G., "Avgivning av hälsofarliga ämnen från byggmaterial. Litteratur
rapport", Tekniska Högskolan, KTH, Inst. för Kemisk Apparatteknik, Stockholm, 1985. 

World Health Organization, WHO, "Air Quality Guidelines for europé", WHO Regional 
Publications, European series 23, Copenhagen, 1987. 

World Health Organization, WHO, "Indoor Air Quiality: Organic Pollutants", Report on a 
WHO meeting. Euro Reports and Studies 111, Copenhagen, 1989. 

Aarvig Ö.,"Miljöhåndbok for hus. En guide i produktjungelen", Bryggerhuset, Fredriks
tad, 1989. 

Aas K. , "Allergiske barn", Cappelens Forlag 1969 og 1978, Norge. 

- Inomhusmiljö/sunt byggande, ekologiskt byggande m m: 

Andersson K. m f l , "Sunda flerbostadshus", BFR-rappport R43:1990, Stockholm, 1990. 

Hult M . , "Miljövänlig barnstuga. System- och materialval", BFR-rapport R94:1986, 
Stockholm, 1986. 

Hult M . , Jonson J-Å, "Miljövänlig, allergikeranpassad barnstuga i Umeå. Planeringsske
det", BFR-rapport Rl 13:1989, Stockholm, 1989. 

Hult M . , Jonson J-Å, "Miljövänlig, allergikeranpassad barnstuga i Umeå. Byggskedet", 
BFR-rapport R35:1991, Stockholm, 1991. 

Hult M . , Persson R., "Allergikeranpassade bostäder. Generellt planeringsunderlag", BFR-
rapport R l : 1991, Stockholm, 1991. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, "Krav på byggnadsmaterial och installationer 
för sunda hus". Dokumentation från temadag 1990-12-05, Rapport P 901106, Stockholm, 
1990. 

Krusche P., Krusche M . , Althaus D., "Ökologisches bauen, Umweltbundesamt (BRD)", 
Bauverlag Wiebaden, 1982. 

Lindvall T., Sundell J. m f l , "Det sunda huset", Rapport från ett Nordiskt seminarium 
mars 1987, BFR-rapport G 20:1987, Stockholm, 1987. 

Muilu J., "The better house is wooden house. Part 1", Puumies 36, Finland, 1991. 

Norges Bygginstitutt, NBI, "Natur og miljövennlig bebyggelse i Tingvoll. Boligene", 
(rapport icke ferdig), 1992. 

Nussbaum R., "Vaxbehandling som regnskydd för konstruktionsvirke". Rapport 
I 9208050, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Stockholm, 1992. 

Olesen S., "Laerkebo. Forsogsbyggeri for allergikere", rapport ISSN 0108-2116, Byggeri
ets Udviklingsråd, Köpenhamn, 1989. 



39 

Rydell R. m f l , "Förändring i hantering och urval av virke från skog till byggarbetsplats 
under 1990-talet", Trätek I 8806045, Stockholm, 1988. 

Samuelsson I . , "Fuktsäkrare byggnadsdelar", SP Arbetsrapport 1992:17, Statens Prov
ningsanstalt, Borås, 1992. 

Stable H.P., "Baukunst & Gesundheit", AT Verlag, Aarau, Schweiz, 1990. 

Svensson G., Nussbaum R., "Vattenavvisande temporärt ytskydd av konstruktionsvirke". 
Rapport I 8908031, Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, Stockholm, 1989. 

Träbyggnadshandboken "Bjälklag", "Grunder", "Tak", "Väggar", Träinformation, 
Trätek,Stockholm, 1991. 

Vasella A. , "Building Biology and Checklist for Ecological Building materials". 
Internationell Building Exhibition, Berlin, 1986. 

• Energi: 
Byggforskningsrådet, "Inneklimat och energihushållning. Hus & Hälsa", BFR-rapport 
T4:1990, Stockholm, 1990. 

Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, "Trähusdagen 1988", Dokumentation från 
temadag 1988-09-22, Rapport P 8809059, Stockholm, 1988. 

Opdal T., "Energiforbruk till framstilling av lantbruksbygninger av ulike materialer og 
konstruksjoner". Norsk treteknisk Institutt, Oslo, 1992. 

Perälä A-L, Kontuniemi P., "The changes of energy content in house building", VTT 
Building Production Laboratory, Tampere, 1990. 

Perälä A-L, Niemi O, "Production energy in house building". Serie D:104, Technical 
University of Tampere, Department of Construction Economics and Management, 
Tampere, 1981. 

6. Drift/brukande av byggnader: 

• Råvara: 

• Emission m m: 
Gustafsson H . , "Kemisk emission från byggnadsmaterial - beskrivning av skadefall, 
mätteknik och åtgärder", SP Rapport 1990:25, Statens Provningsanstalt, Borås, 1990. 

Viitanen, H & Ritschkoff A-C, "Brown rot decay in wooden constructions - Effect of 
temperature, humidity and moisture". Rapport 222, Inst. Virkeslära, SLU, Uppsala, 1991. 
Östergaard J., "Miljöpåvirkning fra byggeri", SBI-Meddelande 93, Statens Byggeforsk
ningsinstitut, SBI, 1992. 

- Beständighet/livslängd: 
Aikivuori A, "Service life research programmes of building materials and constructions", 
Technical Research Centre of Finland, Research Notes 1138, Espoo, 1990. 



40 

Bankvall C. m f l , "Beständighet inom bygg- och installationsområdet", BFR-rapport 
G4:1986, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1986. 

Viitanen H . , Ritschkoff A-C, "Brown rot decay in wooden constructions. Effect of 
temperature and moisture". Report No 222, Swedish University of Agricultural Sciences,-
Departmen of Forest Products, Uppsala, 1991. 

Holm F. H, "Årskostnader for bygninger", Rapport 24-1988, 3B-prosjekt, Norge, 1991. 

Byggnadsstyrelsen, Årskostnadsberäkningar, Stockholm, 1990. 

Öqvist H . , "Utomhusvirkets beständighet - Fältförsök: Ovanjordsexponering av träpane
ler"., Rapport 204, Inst. Virkeslära, Uppsala, 1988. 

• Energi: 
Institutet för Träteknisk forskning, Trätek, "Energi i trähus". Dokumentation från temadag 
1987-11-19, Rapport P 8711067, Stockholm, 1987. 

7. ROT - Renovering. Ombyggnad och Tillbyggnad 

n Råvara: 

• Emission m m: 
T. Haugen, L. Myhre, " Ombygging og vedlikehold av bygninger", Meddelse 93, SBI, 
Danmark, 1992. 

• Energi: 

8 Återanvändning/ återvinning 

• Råvara: 

Andersson J., "Återvinning av byggmaterial i Tyskland", Utlandsrapport, Sveriges 
Tekniska Attacheér, 1993. 

Sigfrid L . , "Byggmaterial på 1900-talet", Svenska Renhållningsverks-Föreningen, Rapport 
1992:12, December, 1992. 

• Emission m m: 
Essunger G. , Tell T., "Byggvarors miljöpåverkan". Förstudie s. 114-163, Miljödeparte
mentet, Stockholm, 1991. 

Hjellnes COWI A/S, "Selektiv rivning av Akersgatan 57. Pilotprosjekt på metodiskt 
uttakning, sortering og gjenbruk av rivningsmaterialer". Uppdrag av Statens Forurens-
ningstilsyn og Grönt Arbeidsliv. 

Hokkanen J., Jovonen H . , "Waste service in building activities". Serie C:22, Ministr of 
Trade and Industry, Energy Department, Helsinki, 1989. 



41 

Lund J. og Skjelbred L . , "Rivning av bygninger. Organisering - Metoder - Gjenbruk -
Gjenvinning". Hovedoppgave 1992. Sivilingenjörutdanningen i Narvik, Integrert Bygnings-
teknologi, Norge, 1992 

Miljöstyrelsen, "Nedsivning fra byggeaffald". Miljöprojekt nr. 128, Köpenhamn, 1990. 

Miljöstyrelsen, "Udvaskning af byggeaffald", Arbejdsrapport fra Miljöstyrelsen nr 3, 
Köpenhamn, 1993. 

Pajakkala P., Perälä A-L, "Use of waste and by-products in stone- and clayproducts 
industry and in building process", seri A 22, Ministry of the Interior, Department of 
Environmental Protection, , Helsinki, 1982. 

Perälä A-L, Vainio T., Nippala E., Skogberg M . , "Waste coefficients of house building 
sites", VTT/RTT Report, Tampere, 1992. 

Sigfrid L . , "Omhändertagande av miljöfarligt avfall i samband med rivning och ombygg
nad", seminarium 4/2-1993, Lund. 

Sigfrid L , "Miljöstörande material i rivningsavfall", REFORSK FoU nr 81, Januari 1993. 

Sigfrid, L, "Bygg- och rivningsavfall i Holland, Tyskland och Danmark", 1993. 

Sorteringsmelding nr 44 "Om tiltak for reduserte avfallsmengder, ökt gjenvinning og 
forsvarlig avfallsbehandling", Norge, 1991-92. 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), "Nedrivning af bygninger og anlaegskonstruktioner", 
SBl-Anvisning 1971, Hörsholm, Danmark, 1991. 

• Energi: 

9. Övrigt: 

9.1 LCA-metodik m m inkl viss utländska ref.: 

Osterfaard Andersen S, Dinesen J. m f l , "Livscyklus-baseret bygningsprojektering", SBI-
rapport 224, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark, 1993. 

Eriksson I - M , "Environmental Impact Assessment", Forskarseminarium den 10-11 augusti 
1989, BFR anslagsrapport 890595, Vägverket, Borlänge, 1989. 

Erlandsson M . , Ödeén K., "Miljökonsekvenser av byggnadsmaterial - Livscykelcmalyser. 
Forskningsprogram", TRITA-BYMA 1992:1, Tekniska Högskolan, KTH, Inst. för 
Byggnadsmaterial, Stockholm, 1992. 

Evald A, "Miljöforhold ved traebaserede produkter. Udpegning af miljöfölsomme faser i 
livsforlöbet". Miljöstyrelsen nr XX/1992 (arbetsdokument), Forskningscentret for Skov & 
Landskab og dk-Teknik, Miljöministeriet, 1992. 

Fava, J.A. et. al, 'A Technical Framework for Life-Cycle Assessment - SETAC, 



42 

Washington, 1991. 

Finnveden G.,Antonsson A-B, Lindfors L - G , "Livscykelanalyser - förstudie", Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm, 1991. 

"Forskningsprogram för livscykelanalys m m". Dokumentation Seminarium C T H , K T H 
och Byggforskningsrådet, 27 november, Göteborg, 1992. 

Gravklev J .A . , Langeland K . , "Livslöpsanalyser ( L C A ) : Anvendelse av LCA-metode og 
rammebetingelser for gennomföring", NTNF/FORFOR-rapport, Åpen, Norsk Hydro, 
Norge, 1992. 

Heijungs R . , Ansems A . M . M . , van Duin R. et al. , "Manual for the environmental life 
cycle assessment of products". Centre of Environmental Science/Leiden University, 
Dutch Organisation for Applied Scientific Research and Fuels and Raw Materials 
Bureau, Holland, 1991. 

Miljödepartementet, "Från vaggan till graven. Sex studier av varors miljöpåverkan". Ds 
1991:9, Stockholm, 1991. 

Naturvårdsverket, Boverket, "Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i det svenska plane
rings- och beslutssystemet", Karlskrona, 1990. 

Lubbkert B . , Virtanen Y . , Muhlberger M. , Ingman J.,Vallance B . , Alber S., "Life-cycle 
analysis. Idea, An international database for ecoprofile analysis, A tool for decision 
makers", Working paper 91-30, Austria, 1991. 

Opdal, T. "Miljöbelastning og energiredskap for bygninger". Tema A på B A-konferensen 
"Mulighetenes marked". Föredragningsmanus samt referat ved T.Opdal, NTI , Oslo, 1992. 

"Product Life cycle assessment - Principles and Methodology", Nordseries 1992:9, 
Nordiska Ministerrådet, Århus, 1992. 

Rich ter K, Sell J , "Ökobilanzen von Baustoffen und Bauprodukten aus Holz. Zusammen-
fassung erster Erkenntnisse" (Environmental Life Cycle Assessment of Wood-Based 
Building Materials and Building Products", EMPA (Eidgenössische materialprufungs- und 
Forschungsanstalt), Bericht Nr. 115/24, Schweiz, 1992. 

Roberts J .A, "MKB- Vad är det? Miljökonsekvensbeskrivningar som process och produkt 
- en diskussion om grundläggande begrepp med utgångspunkt i E I R i Kalifornien och M K B 
i Sverige", Boverket, Karlskrona, 1990. 

Ryding S-O, Steen B . , "EPS-systemet. Ett PC-anpassat system för att utveckla och 
tillämpa miljöprioriteringar vid produktutveckling - från vaggan till graven". Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm, 1991. 

Ryding S- O. , Wenblad A . , Steen B. , Karlsson, R. , 'The EPS system. A life-cycle 
assessment concept for cleaner technology and product development strategies and design 
for environment', E P A Workshop on Identifying a Framework for Human Health and 
Environmental Risk Rankning, Washington D C , June, 1993. 



43 

Sand G. m fl, "Energi/miljö - en helhetsvurdering", S I N T E F (Stiftelsen for industriell og 
teknisk forskning ved Norges Tekniske Högskola), Norge, 1992. 

STFs Miljödagar "Livscykelanalys. Konsumentinformation". Kompendium kurs 16 
december, Stockholm, 1992, 

Tillman A-Mm fl, "Miljön och förpackningar. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial 
- beräkningar av miljöbelastning", SOU 1991:77, Bilagedel, Stockholm, 1991. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , "Life cycle assessment", 
Belgien, 1992. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , 'A Concetual Framework 
for Life -Cycle Impact Assessment', S E T A C North America, March 1993. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , 'Guidelines for Life-Cycle 
Assessments. A "Code of Practice"', S E T A C Europe & S E T A C North America, May, 
1993. 

Westerlund S., E G s miljöregler ur svenskt perspektiv", Naturskydddsföreningen, Stock
holm, 1991. 

9.2. Utländsk litteratur - urval inom området:. 

A S H R E A , "Healthy buildings", lAQ '91, Proceedings from the conference september 4-8, 
Washington D C , USA, 1991 

A S H R E A , "Environments for People", lAQ '92, Proceedings from the conference October 
18-2, San Francisco, USA, 1992. 

Building Research Establishment (BRE) , "An environmental assessment for new homes" a 
newsletter, B R E E A M , Version 3/91, England, 1991. 

Claerbout J . , "Materials and energy recycling of P V C : case studies", Vol. 10, No 2/3, 
Conservation and Recycling, 1987. 

Club de Bruxelles, 'Environment in the single European Market', Volume 1 and 2, 1992. 

Curwell S R& March C G , "Hazardous Building materials. A guide to the selection of 
alternatives", London, 1986. 

Fava, J .A. et. al, 'A Technical Framework for Life-Cycle Assessment - S E T A C , 
Washington, 1991. 

F A O Wood and Wood products. F A O Yearbook, Forest Products 1979-1990, 1990. 

Heijungs R. , Ansems A . M . M . , van Duin R. et al. , "Manual for the environmental life 
cycle assessment of products". Centre of Environmental Science/Leiden University, 
Dutch Organisation for Applied Scientific Research and Fuels and Raw Materials 
Bureau, Holland, 1991. 



44 

INDOOR AIR'93. Proceedings from the 6th International Conference on Indoor Air 
Quality and Climate, Helsinki (O. Seppänen, Helsinki University of Technology), 
Finland, 1993. 

Kreijger P . C , "Ecological Properties of Building Materials", Materials and Structure no 
118, July, University of Technology, Eindhoven, Netherland, 1987. 

Krusche P., Krusche M . , Althaus D . , "Ökologisches bauen, Umweltbundesamt (BRD)", 
Bauverlag Wiebaden, 1982. 

Lubbkert B . , Virtanen Y . , Muhlberger M . , Ingman J.,Vallance B . , Alber S., "Life-cycle 
analysis. Idea, An international database for ecoprofile analysis, A tool for decision 
makers". Working paper 91-30, Austria, 1991. 

Prior J . , T h e B R E Environmental Assessment Method for new office designs', B R E 
British Research Establishment, England, 1991. 

Richter K, Sell J , "Ökobilanzen von Baustoffen und Bauprodukten aus Holz. Zusammen-
fassung erster Erkenntnisse" (Environmental Life Cycle Assessment of Wood-Based 
Building Materials and Building Products", EMPA (Eidgenössische materialprufungs- und 
Forschungsanstalt), Bericht Nr. 115/24, Schweiz, 1992. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , "Life cycle assessment", 
Belgien, 1992. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , 'A Concetual Framework 
for Life -Cycle Impact Assessment', S E T A C North America, March 1993. 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry ( S E T A C ) , 'Guidelines for Life-Cycle 
Assessments. A "Code of Practice'", S E T A C Europe & S E T A C North America, May, 
1993 

Stable H.P. , "Baukunst & Gesundheit", A T Verlag, Aarau, Schweiz, 1990. 

Vasella A . , "Building Biology and Checklist for Ecological Building materials", 
Internationell Building Exhibition, Berlin, 1986. 

"Wood Product Demand and the Environment", A Forest Products Research Society 
International Conference Proceedings, The Forest Products Research Society, USA, 1992. 



45 

Del C. Institut, högskolor och organisationer verksamma inom 
området "Trä och Miljö" i Norden 

1.1 Omfattning av kartläggningen 

För respektive land har en kartläggning gjorts över verksamma institut, högskolor, orga
nisationer m fl. De kan indelas i statliga myndigheter, bransch-Zintresseorganisationer, 
industriforskningsinstitut, universitet/högskolor, konsulter samt olika förvaltningar i län 
och kommuner. Indata redovisas enligt tabell C . 1.1. 

Tabell C . 1.1. Indata om relevanta institut m fl som är verksamma inom området 
"Trä och Miljö". 

NORDIC P R O J E C T : TRÄ O C H MILJÖ 
R E V I E W : Country Date 

2. R E L E V A N T INSTITUTES/ORGANIZATIONS 

Institutes/organizations that carry out research, have expertise and knowledge or possess information and data 
regarding the environmental effect and environmental impact assessment of (Nordic) wood industry and wood 
products, environmental assessment of competing building materials or life cycle analysis and environmental 
impact assessment methodology. 

Name and address of the institute/organization: 

Short description of the expertise and functions of the institute (organization)) regarding "trä och miljö" 
project: 

Contact persons(s) (if possible, specify the fields of expertise or functions of each contact person): 

Reports, publications: 

Danmark 

Institut m fl som har anknytning till området "Trä och Miljö" har utmärkts med *. 
De instut, organationer m fl som för närvarande är verksamma inom området är: 

Arbeijdsmiljöinstituttet 
(National Institute of Occupational Health) 
Lerso Parkallee 105 
2100 Köf)enhamn 
Danmark 
Telefon + 45 31 299711 
Telefax + 45 39 270107 

Dansk Teknologisk Universitet, (DTH) 
(Technical University of Denmark) 
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2800 Lyngby 
Denmark 
Telefon + 45 45 931199 
Telefax + 45 45 932166 

* Dansk Teknologisk Institut, (DTI) 
(Danish Technological Institute) 
Avd. för Trä och Möbler, (Dept. for Wood and Furniture), 
Gregersensvej, P.B. 141 
D K - 2630 Taastrup 

Telefon +45 43 50 43 50 
Telefax +45 43 50 72 50 

* Statens Byggeforskningsinstitut, (SBI). 
(Danish Building Research Institute), 
P.O. Box 119 
D K - 2970 Hörsholm, 
Telefon + 45 42 86 55 33 
Telefax + 45 42 86 75 35 

Finland 

Institut m fl som har anknytning till området "Trä och Miljö" har utmärkts med *. 
De instut, organisationer m fl som för närvarande är verksamma inom området är främst 
tillhörande: 

* Statens Forskningscentral, (VTT) 
(Technical Research Centre of Finland) 
S F - 02151 ESPOO 

Laboratory of Structural Engineering, 
P .B 26, ' 
S F - 02151 ESPOO 
Telefon +358 0 45 66 915 
Telefax + 358 O 45 67 003 

Building Production Laboratory 
P.B 526, 
SF-33 101 T A M P E R E 
Telefon +358 31 16 34 07 
Telefax + 358 31 16 34 97 

Laboratory of Heating and Ventilation 
P.B 206, 
S F - 02151 ESPOO 

* Forest Products Laboratory, 
P.B 207, 
S F - 02151 ESPOO 
Telefon +358 O 456 5520 
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Telefax + 358 O 467 607 

* Building Laboratory, 
P.B 167, 
S F - 90101 O U L U 
Telefon -1-358 
Telefax -I- 358 

* Building Materials Laboratory, 
P.B 26, 
S F - 02151 ESPOO 
Telefon -1-358 O 45 66 920 
Telefax + 358 O 45 67 004 

Övriga: 

* Institute of Occupational Health 
Topeliuksenkatu 41a A 
SF-00250 H E L S I N K I 

Telefon -I- 90 47471 
Telefax: + 90 4747208 

* Vatten- och miljöstyrelsen 
P.B. 250 
SF-00101 H E L S I N K I 

* Lappeenranta regional Institute of Occupational Health 
Laserkatu 6 
SF-53850 Lappeenranta 

* University of Kuopio 
Department of Environmental Sciences 
P.B. 6 
SF-70211 K U O P I O 

* Kuopio Regional Institute of Occupational Health 
Institute of Occupational health 
P .O .B . 93 
SF-70701 K U O P I O 

Norge 

Institut m fl som har anknytning till området "Trä och Miljö" har utmärkts med *. 
De instut, organisationer m fl som för närvarande är verksamma inom området är: 

* Norsk Träteknisk Institutt, (NTI) 
Postboks 113 Blindern 
0314 O S L O 3 
Telefon 47 2 96 55 00 
Telefax -f 47 2 60 42 91 
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* Norges Tekniska Högskola, (NTH) 
N-7034 Trondheim 

* Norges Byggforskningsinstitutt 
Forskningsveien 3B 
Postboks 123 Blindern 
314 O S L O 
Telefon -I- 47 2 96 55 00 
Telefax + 47 2 69 94 38/ 96 55 42 

Trondheimsavdelningen 
Högskoleringen 7 
7034 T R O N D H E I M - NTH 
Telefon + 47 7 59 33 90 
Telefax -I- 47 7 59 33 80 

* Stiftelsen Ostfoldsforskning (S0) 
Box 276 
N-1601 F R E D R I K S T A D 
Telefon -I- 9 34 19 00 

* Veritas Miljöplan A.S 
O S L O 
Telefon -H 45 2 47 99 00 

* Senter for Industriforskning 
Box 124 Blindern 
N-0314 O S L O 
Telefon 

* Norsk Energi 
Box 27 
N-0212 O S L O 
Telefon H-45 2 50 61 00 
Telefax -I- 45 2 50 66 55 

* Stiftelsen Miljomerking i Norge 
Kr. Augustgt.5, N-0164 O S L O 1 
Telefon +45 2 36 07 10 

* Norges Standardiseringsforbund 
Box 7020 Ho 
N-0306 O S L O 
Telefon 4- 45 2 46 60 94 
Telefax -h 45 2 46 44 57 

* Statens Forurensningstillsyn (SFT) 
O S L O 
Telefon -f-45 2 57 34 00 
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* Statens Institutt for Folkehelse (SIFF) 
Geitmyrsveien 75, 
N-0462 O S L O 
Telefon -t-45 2 35 60 20 
Telefax + 45 2 35 36 05 

Sverige 

Ett stort antal myndigheter, institut, organisationer m fl är verksamma inom området 
"miljö". En indelning i högskolor och universitet, industriforskningsinstitut, myndigheter m 
fl samt intresseorganisationer har gjorts. De som har anknytning till området "Trä och 
Miljö" har utmärkts med *. 

Industriforskningsinstitut m fl 

^Chalmers Industriteknik 
412 96 Göteborg 
Telefon 031 - 772 10 00 
Telefax 031 - 772 38 72 

* Institutet för Träteknisk forskning (Trätek) 
Stockholm, Jönköping, Skellefteå 
Box 5609 
114 86 Stockholm 
Telefon 08 - 14 53 00, 036 - 12 60 41, 0910 - 652 00 
Telefax 08 - 11 61 88, 036 - 16 87 98, 0910 - 652 65 

*Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning ( IVL) 
Box 21060 
100 31 Stockholm 
Telefon 08 - 729 15 00 
Telefax 08 - 31 85 16 

Packforsk 
Box 9 
164 93 Kista 
Telefon 08 - 752 57 00 
Telefax 08 - 751 38 89 

* Skogforsk 
Box 1184 
164 22 Kista 
Telefon 08 - 750 72 20 
Telefax 08 - 750 96 77 

* Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd (SJFR) 
Box 6488 
113 82 Stockholm 
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Telefon 08 - 736 09 10 
Telefax 08 - 33 29 15 

^Skogsindustriernas Tekniska Forskningsinstitut, S T F I 
Box 5604 
114 86 Stockholm 
Telefon 08 - 676 70 00 
Telefax 08 - 11 55 18 

* Svenska Träskyddsinstitutet 
Box 5607 
114 86 Stockholm 
Telefon 08 - 790 97 00 
Telefax 08 - 10 80 81 

Myndigheter m fl 

Avfallsforskningsrådet (AFR) 
Box 47148 
100 74 Stockholm 
Telefon 08 - 775 42 88 
Telefax 08 - 18 72 25 

Boverket 
Box 534 
371 23 Karlskrona 
Telefon 0455-530 00 
Telefax 0455 -531 00 

Byggforskningsrådet (BFR) 
St: Göransgatan 66 
112 33 Stockholm 
Telefon 08 - 617 73 00 
Telefax 08 - 653 74 62 

Byggnadsstyrelsen 
106 43 Stockholm 
Telefon 08 - 783 10 00 
Telefax 08 - 783 11 80 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 
Box 5073 
102 42 Stockholm 
Telefon 08 - 791 29 00 
Telefax 08 - 21 56 23 

Kemikalieinspektionen 
Box 1384 
171 27 Solna 
Telefon 08 - 730 57 00 
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Telefax 08 - 735 76 98 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Box 2121 
103 13 Stockholm 
Telefon 08 - 791 51 00 
Telefax 08 - 791 52 67 

Miljö- och Naturresursdepartementet 
103 33 Stockholm 
Telefon 08 - 763 10 00 
Telefax 08 - 24 16 29 

* N U T E K , Närings- och Teknikutvecklingsverket) 
117 86 Stockholm 
Telefon 08 - 681 91 00 
Telefax 08 19 68 26 

Statens Naturvårdsverk 
171 85 Solna 
Telefon 08 - 799 10 00 
Telefax 08 - 29 23 82 

* Standardiseringskommisionen (SIS) 
Box 3295 
103 66 Stockholm 
Telefon 08 - 613 52 00 
Telefax 08 - 11 70 35 

Högskolor/Universitet: 

* Arbetsmiljöinstitutet, Umeå 
Box 7654 
907 13 Umeå 
Telefon 090 -13 72 90 

*Arbetsmiljöinstitutet, Stockholm 
Box 171 84 Solna 
Telefon 08 - 730 91 00 

•Chalmers Tekniska Högskola (CTH) 
avd. Teknisk Miljöplanering m fl 
412 96 Göteborg 
Telefon 031 - 772 10 00 
Telefax 031 - 772 38 72 

Göteborgs Universitet 
Sektionen för Miljövetenskap, 
* Botainska inst. 
412 96 Göteborg 
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Telefon 031 - 63 48 33 
Telefax 031 - 63 48 39 

Högskolan i Luleå 
avd. för Restproduktteknik m fl 
951 87 Luleå 
Telefon 0920 - 910 00 
Telefax 0920 - 972 88 

Institutet för Miljömedicin 
Box 60208 
104 01 Stockholm 
Telefon 08 - 728 64 00 
Telefax 08 - 33 69 81 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
*Inst. för Byggnader och Installationer 
samt Miljövårsdcentrum. 
100 44 Stockholm 
Telefon 08 - 790 60 00 
Telefax 08 - 790 65 00 (vx) 

Lunds Universitet 
Box 117 
211 00 Lund 
Telefon 046 - 10 70 00 
Telefax 046 - 10 47 20 

Stockholms Universitet 
Centrum för naturresurs- och miljöforskning m fl. 
106 91 Stockholm 
Telefon 08 - 16 20 00 
Telefax 08 - 15 36 93 

* Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
Inst. Virkeslära m fl 
Box 7070 
750 07 Uppsala 
Telefon 018 - 67 10 00 
Telefax 018 - 30 15 53 

Intresse- och branschorganisationer 

Fältbiologerna 
Box 6022 
191 06 Sollentuna 
Telefon 08 - 754 46 40 
Telefax 08 - 754 53 63 

Föreningen Greenpeace Sverige 
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Box 8913 
402 73 Göteborg 
Telefon 031 - 22 22 55 
Telefax 031 - 23 24 29 

Naturskyddsföreningen 
Box 4625 
116 91 Stockholm 
Telefon 08 - 702 65 00 
Telefax 08 - 702 08 55 

^Skogsindustrierna 
Box 26210 
100 41 Stockholm 
Telefon 08 - 789 28 00 
Telefax 08 - 11 54 19 

^Skogsägarnas Riksförbund 
105 33 Stockholm 
Telefon 08 - 787 54 00 
Telefax 08 - 787 59 08 

Stiftelsen det Naturliga steget 
Amiralitetshuset Skeppsholmen 
111 49 Stockholm 
Telefon 08 - 678 00 22 
Telefax 08 - 611 73 11 

Svenska Kommunförbundet 
Hornsgatan 15 
118 82 Stockholm 
Telefon 08 - 772 41 00 
Telefax 08 - 772 46 00 

*Svenska Träskivor 
Tingvallavägen 9 M 
195 31 Märsta 
Telefon 591 201 10 
Telefax 591 228 02 

*Svenska Träskyddsföreningen 
Box 26210 
Drottning Kristinas v. 67 
114 86 Stockholm 
Telefon 08 - 791 22 15 

*Svenska Trävaruexportföreringen 
Box 26083 
110 41 Stockholm 
Telefon 08 - 791 84 00 
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Telefax 08 - 20 12 69 

*Sveriges Industriförbund 
Box 5501 
114 85 Stockholm 
Telefon 08 - 783 80 00 
Telefax 08 - 662 35 95 

* Sågverkens Riksförbund 
Tingvallavägen 9 M 
195 31 Märsta 
Telefon 

Världsnaturfonden W W F 
Ulriksdals Slott 
171 71 Solna 
Telefon 08 - 85 01 20 
Telefax 08 - 85 13 29 
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