
Miljödatabasen
för material och produkter

SP Trätek – Kontenta
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Exempel på skärmbild med katalog över data för trä och träbaserade produkter.



Miljödatabasen 
– en grund för trovärdiga miljöbedömningar

Exempel på en miljödeklaration enligt 
Siriis koncept.

Insamling och beräkning av data 
baseras på LCA-metodik enligt ISO 
14040-seriens standarder. Databasen 
innehåller miljödata för processer i 
olika skeden av livscykeln, se ruta till 
höger.

Databasen har främst använts för 
miljöbedömningar av träbaserade ma-
terial och produkter, men innehåller 
även data för ett stort antal andra 
material bl a olika byggmaterial. Ut-
vecklingen av databasen är kopplad 
mot ett brett produkt-, material- och 
processkunnande inom svensk träindu-
stri. En stor mängd företagsspecifi ka 
data har genererats i olika projekt 
och vid arbetet med att ta fram miljö-
deklarationer. Exempel på produkter i 
databasen ges i ruta till höger.

Miljönätverk
SP Trätek deltar i miljönätverket Sirii 
Environmental Data Network. Sirii står 
för Swedish Industrial Research Institu-
tes’ Initiativ (www. sirii. org) som utgör 
en gemensam plattform för industri-
forskningsinstituten att kommunicera 
miljödata både internt och externt. 
Detta medför tillgång till miljödata av 
hög kvalitet från svenska industriforsk-
ningsinstitut.

Nya data som läggs in i SP Träteks 
databas dokumenteras enligt ett an-
vändarvänligt dokumentationsformat 
som tagits fram inom ramen för Sirii 
Miljödata Nätverk. Dokumentation av 
data krävs för trovärdiga resultat och 
är ett viktigt led i kvalitetssäkringen 
av en  miljödatabas.

Miljödeklarationer 
– en tjänst från SP Trätek
Miljödatabasen ligger till grund för 
fl era olika tjänster som SP Trätek er-
bjuder till företag. Miljödeklaratio-
ner för produkter är ett exempel. En 
miljödeklaration enligt Sirii tas fram i 
nära samarbete med företaget. Arbe-
tet inleds med en livscykelinventering 
(LCI) av företagets produktion och 
produkt. Uppgifterna omfattar bl a 

Faktabaserad information som beskriver produkters miljöprestanda efterfrågas alltmer. En förut-
sättning för trovärdiga miljöbedömningar är miljödata av hög kvalitet. SP Trätek har under fl era år 
byggt upp en miljödatabas för arbete baserat på livscykelanalyser (LCA), t ex miljöbedömningar av 
olika produkter.  Miljöbedömningarna avser påverkan på yttre miljö, t ex växthuseffekt och försur-
ning. 

Databasen kan användas bl a för att identifi era betydande miljöaspekter sett från ett livscykelper-
spektiv eller för att jämföra olika produkter vid miljöanpassad produktutveckling. Den är också ett 
viktigt verktyg för miljökommunikation, t ex miljödeklarationer. 

Miljödata fi nns för:

Material – tillverkning av materi-
al och produkter t ex stål, plaster, 
trä, kemikalier och bränslen

Energi – produktion av el, värme, 
mm

Transporter – olika transportslag

Enhetsprocesser – t ex sågning 
och hyvling

Användning av produkter – drift, 
underhåll m m

Återvinning/energiutvinning, de-
ponering

Produkter i databasen:

Träbyggnader – lätta och massiva 
byggsystem

Fönster – träfönster, trä-alumini-
umfönster

Snickerier – skåpinredningar, list 
och paneler

Träskivor – plywood, spånskivor, 
MDF, träfi berskivor

Limmade komponenter – limträ, 
massivträ, limfog

Sågad och hyvlad vara

Ytbehandlingssystem för träma-
terial, vattenburna och lösnings-
medelsburna system

Exempel på tjänster

m Livscykelanalyser (LCA)

m Miljödeklarationer

m Miljönyckeltal

m Miljöanpassad produktutveck-
ling

m Miljövärdering av byggnader

resursanvändning, energianvändning 
och emissioner samt produktinnehåll. 

Miljöprestanda för produkten be-
räknas utifrån inventerade uppgifter 
samt uppgifter från miljödatabasen. 
SP Trätek tillämpar Siriis koncept för 
att ta fram miljödeklarerade produk-
ter. Konceptet är enkelt och kostnads-
effektivt och kan anpassas efter före-
tagets behov. Företaget kan börja med 
att deklarera den egna tillverkningen 
(grind till grind) och utöka deklaratio-
nen successivt då data för övriga delar 
i livscykeln fi nns tillgängliga. Företa-
get kan på så sätt arbeta stegvis mot 
en miljödeklaration som kan certifi e-
ras, en så kallad Environmental Pro-
duct Declaration (EPD).

SP Trätek kan även erbjuda före-
tag inom tillverkningsindustrin hjälp 
med miljöanpassad produktutveckling 
(MPU). I detta arbete används databa-
sen för att utveckla förenklade miljö-
bedömningsverktyg där data anpas-
sas efter företagens egna behov. Data 
har bl a anpassats för miljöanpassad 
produktutveckling med hjälp av 3D-
CAD-verktyg.



Exempel på processträd för sågad vara med 18% fuktkvot. Röd stapel vi-
sar bidraget till växhuseffekten från inkommande fl öden av råmaterial, 
energi och tranporter. För produktionen av rundvirke visas underliggande 
processer för bl a skogsbruk och skogsmaskiner.

Data fi nns för ett stort antal byggprodukter, t ex fönster, dörrar, 
träpanel och ytbehandlingssystem.

SIRIIs koncept ”På väg mot EPD” gör det möjligt för företagen 
att arbeta stegvis mot en miljödeklaration med livscykelper-
spektiv. Arbetssättet stöds av Miljöstyrningsrådet. 
(EDP = Environmental product declaration). Exempel på produkter med miljödata.

Växthuseffekten

Betydande miljöaspekter vid produktionen av en produkt kan identifi e-
ras och kvantifi eras. Figuren visar bidraget till växthuseffekten för till-
verkning av ett glasparti.
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Box 5609, 114 86 STOCKHOLM · Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 · Telefon: 08-762 18 00 · Telefax: 08-762 18 01

Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ · Besöksadress: Laboratorgränd 2 · Telefon: 0910-28 56 00 · Telefax: 0910-28 56 01

Vidéum Science Park, 351 96 VÄXJÖ · Besöksadress: Lückligs plats 1 · Telefon: 0470-59 97 00 · Telefax: 0470-59 97 01

Box 857, 501 15 BORÅS · Besöksadress: Brinellgatan 4 · Telefon: 033-16 50 00 · Telefax: 033-13 55 02
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Erlandsson  M m fl : Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata 
(LCA) baserat på SPINE. IVL rapport B 1464, 2002.

Erlandsson M, Carlsson A: Sirii SPINE dokumenterade och kvalitetssäkrade miljödata. 
IVL rapport B 1455, 2002.

Johansson R: Miljöstyrd produktutveckling – med hjälp av LCA. Trätek Handledning 
0009031, 2001.

Jarnehammar A m fl : Miljöstyrd produktutveckling – tillämpning inom snickeriindu-
strin. Trätek Rapport P 0403007, 2004.

Hagström L m fl : Mijöparametern i CAD-verktyg. Trätek Rapport P 0312044, 2003.

Norén J, Jarnehammar A: Miljöbedömning av Trähus 2001 – bakgrundsfakta. Trätek 
Rapport P 0105010, 2001.

Mer information
SP Trätek: www.sp.se/tratek

Sirii Miljödata Nätverk: www.sirii.org

Svenska Miljöstyrningsrådet: www.miljostyrning.se

Kontaktperson på SP Trätek
Joakim Norén · Tel: 08-762 18 51 · E-post: joakim.noren@sp.se

Miljödatabasen är generell
Miljödatabasen har hittills främst använts för träbaserade produkter, men är generellt användbar för vitt skilda produkter 
oberoende av ingående material. Nya data läggs kontinuerligt in som ett resultat av olika projekt.
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