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Förord 
Inom Träteks FoU-område Trä och miljö med inriktning på miljöanpassad produktutveckling 
har arbetet med livscykelanaiyser (LCA) startat. Denna studie är den första som görs på 
Trätek inom LC A-området och kommer att ligga t i l l grund för fortsatta arbeten. Tidigare har 
Trätek genomfört en rad inventeringar ute i träindustrin för att ta fram livscykelinventerings-
data (LCI-data) vilka ligger t i l l grund för delar av denna studie. 

Studien har ingått i projektetet jämförande LCA och är finansierat av Träforsk och NUTEK. I 
projektet ingick en jämförande livscykelanalys av träpallar, bjälklag och ytterväggar. I denna 
delrapport redovisas arbetet med träpallar. 

Stockholm februari 1998 

Gunilla Beyer 



Sammanfattning 
Miljöfrågor har fatt en allt större betydelse i samhället och det pågår stora ansträngningar att 
minska påfrestningarna på miljön, både nationellt och internationellt. Alla produkter påverkar 
miljön när de tillverkas, distribueras, används och slutligen omhändertas. Förpackningar är ett 
produktområde där åtgärder tidigt vidtagits för att minska mängden förpackningar och för
packningsavfall. Förutom pris, funktion, kvalitet, säkerhet m m måste nu även miljöaspekter 
beaktas vid val av en förpackning. En aktuell frågeställning är ofta vilken miljöpåverkan som 
fås vid användningen av en returförpackning jämfört med en engångsförpackning. 

Livscykelanalys (LCA) är en metod att värdera miljöpåverkan för en produkt under hela dess 
livscykel och har här använts för att studera träförpackningars miljöpåverkan. 

Mål och omfattning 
En stor andel av mängden producerade träförpackningar utgörs av lastpallar - både engångs-
pallar och returpallar - vilka används såväl för externa godstransporter som för intern lager
hantering och produktion. 

Målet med studien är att, baserat på livscykelanalys, jämföra miljöpåverkan för en returpall 
jämfört med en engångspall av trä för två livscykelscenarier. I scenario 1 jämfördes använd
ningen av EUR-pallen med en engångspall för tyngre gods och i scenario 2 med en pall för 
lättare god. Transporterna antogs ske med lastbil. 

Som funktionell enhet har valts 20 pallresor vilket innefattar råvaruuttag till och med använd
ning av pallama. Tänkbara slutöden har beskrivits men ingår ej i värderingen. 

Resultat 
Miljöeffekter och miljö värdering enligt EPS-metoden för scenario 1 respektive 2 framgår av 
figur 1 ^ . 

De största utsläppen kommer mestadels från transporter i alla led. Av resultaten framgår att 
bidragen ti l l miljöeffekterna i de flesta fall är något lägre för returpallen (EUR-pallen) och att 
de största skillnaderna finns i bidraget till marknära ozon. Skillnadema i bidraget till marknära 
ozon beror främst på utsläpp från förbränning av biobränsle vid tillverkning av pallama men 
även avverkningen i skogen bidrar. Till grund för klassificeringen av marknära ozon ligger 
utsläpp av kolmonoxid och kolväten. Även kväveoxider bidrar till bildandet av marknära ozon 
men det finns idag inget allmänt vedertaget klassificeringsindex. 

Användningen, d v s transporterna, ger den största påverkan på miljön och är större vid an
vändning av returpallen jämfört med engångspallar. Den totala miljöpåverkan blir dock större 
för engångspallama i bägge scenarierna under de givna förutsättningarna. 

Såväl palltyp som olika transportsätt och transportavstånd bör närmare studeras för att klar
lägga inverkan på miljön för olika alternativ. Även olika slutöden bör innefattas för att ut
värdera vad som är mest fördelaktigt från miljösynpunkt. 



Scenario 1 
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Figur 1. Klassificering - bidrag till tre miljöpåverkanskategorier 
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Figur 2. Värdering - EPS index 



Scenario 2 
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Figur 3. Klassificering - bidrag till tre miljöpåverkanskategorier 
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Figur 4. Värdering - EPS index 



Inledning 
Miljöfrågor har fått en allt större betydelse i samhället och det pågår stora ansträngningar att 
minska påfrestningarna på miljön, både nationellt och internationellt. 

Alla produkter påverkar miljön när de tillverkas, distribueras, används och slutligen omhän
dertas. Förutom pris, funktion, kvalitet, säkerhet m m måste nu miljöaspekter beaktas vid val 
av en produkt. 

Träindustrin behöver jämförelsetal såväl internt på företagen vid produktutveckling som 
externt vid marknadskommunikation om miljöaspekter på olika träprodukter. Livscykelanalys 
(LCA) är en metod att värdera miljöpåverkan för en produkt under hela dess livscykel och har 
här använts för att studera träförpackningars miljöpåverkan. 

En betydande andel trävaror används av träförpackningsindustrin. Förpackningar hamnade 
tidigt i fokus när det gäller miljöfrågor. Mängden förpackningar, särskilt engångsförpack-
ningar, hade ökat markant under de senaste decennierna och förpackningsavfall var ett 
växande problem inom avfallshanteringen. En förpackningsförordning med krav på åter-
användning eller återvinning av förpackningar infördes i Sverige 1994 (SFS 1994:1235)I 
juni 1997 infördes EUs förpackningsdirektiv (94/62/EG)^ i svensk lag genom en ny 
förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185) \ 

En stor andel av mängden producerade träförpackningar utgörs av lastpallar - både engångs-
pallar och returpallar - vilka används såväl för externa godstransporter som för intern lager
hantering och produktion. 

EUR-pallen med måtten 800 x 1200 mm är den vanligaste standardpallen för returanvändning 
i Sverige och många andra länder i Europa. EUR-pallen har standardiserats med avseende på 
mått, material och konstruktion. På basis av denna standard har en överenskommelse träffats 
om utbyte av EUR-pallen, dels mellan jämvägsförvaltningar i olika länder, dels mellan före
tag och transportörer i den inrikes trafiken bl a i Sverige. 

Ibland är det fördelaktigare att använda engångspallar. Kostnaderna för returfrakt kan bli för 
höga eller så passar godsets vikt och/eller dimensioner inte standardpallen. Fallens pris har 
också betydelse; en engångspall är vanligen billigare än en returpall. En aktuell frågeställning 
är vilken miljöpåverkan som erhålls vid användandet av engångspallar jämfört med retur-
pallar. 

' SFS 1994:1235. Förordningen om producentansvar för förpackningar. 
^ Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpack
ningsavfall. 
^ SFS 1997:185. Förordning om producentansvar för förpackningar. 



Metodik 
För studien har LCA-metodik enligt ISO 14 040-serien följts'* och för specifika problem vid 
inventering av träprodukter har metodik som finns beskriven i Träteks rapport "Methodology 
for Environmental Assessment of Wood-Based Products" ^ använts. 

Målbeskrivning 
Målet med studien är att, baserat på livscykelanalys (LCA), jämföra miljöpåverkan från 
vaggan till och med slutanvändning för en returpall (EUR-pall) respektive en engångspall av 
trä. 

Syftet är att tillämpa och bygga upp kunnande om LCA för träprodukter dvs att visa på styrka 
och svagheter avseende miljöpåverkan. Dessa kunskaper ska i ett senare skede kurma använ
das för en miljöanpassad produktutveckling av träprodukter. De produktgrupper som är valda 
anses som strategiskt viktiga för en ökad användning av trä. Mottagare av resultaten i denna 
studie är tillverkare och användare av träprodukter. 

Omfattning och avgränsningar 
Följande delar har beaktats i studien 
• Materialspecifikationer för de valda produkterna/konstruktionerna har beräknats 

• Inventeringsdata, LCI-data, har tagits fram för 

Tillverkning 
- råvaruutvinning av de ingående komponenterna 
- produktion av ingående komponenter 
- tillverkning av produkterna/konstruktionerna 

Användning 

- användning och underhåll av produkterna/konstruktionerna 

Slutödet 
- möjliga slutöden för de uttjänta produktema är beskrivna men ingår inte i värderingen. 
Energiinnehållet i restprodukterna har dock beräknats. 
Generella avgränsningar för inventeringsdelen 
• Energiförbrukning och utsläpp för att tillverka byggnader, maskiner och utrustning som 

används vid råvaru- och produktframställning ingår ej. 
• Tillverkningsteknik, produktutformning samt hantering representerar idag känd teknik i 

Sverige. 
• Pallama är här främst ämnade för den svenska marknaden men används även vid 

internationell handel. 

' EN ISO 14 040, ISO/DIS 14 041 
^ Erlandsson M, Methodology for Environmental Assessment of Wood-Based Products, general and specific 
questions related to the life cycle inventory. Trätek Rapport I 9608070, Stockholm 1996 



Funktionell enhet 
Den funktionella enheten syftar t i l l att specificera funktionerna hos det studerade systemet och 
skapa en referens till vilken in- och utflöden relateras. Med in- och utflöden menas ti l l exem
pel resursanvändning, emissioner och avfall av olika slag. Det är särskilt viktigt i en jämföran
de LCA att jämförelserna görs med en gemensam grund. 

Som funktionell enhet för lastpallar har valts 20 pallresor. 

I studien jämförs en EUR-pall, dels med en engångspall för tyngre gods (scenario 1), dels med 
en engångspall för lättare gods (scenario 2). Pallama tillverkas av fiiru- eller granvirke med en 
fuktkvot av ca 20%; max 20% för EUR-pallen. 

Engångspallama antas användas en enkel resa. Medellivslängden för en EUR-pall kan variera 
avsevärt beroende på användningsområde. Livsmedelsindustrin t ex vil l ha nya och rena pallar 
vilka hanteras i en ren miljö. Inom andra användningsområden kan pallen hanteras betydligt 
ovarsammare med tyngre gods, utomhuslagring etc. Det förekommer därför olika uppgifter 
om livslängden för en EUR-pall från 15 t i l l ca 30 resor. Medellivslängden för en EUR-pall har 
antagits t i l l 20 resor (rotationer inklusive returtransporter). Efter 10 resor antas pallen behöva 
repareras, därefter kunna användas i ytterligare 5 resor, repareras igen en gång och sedan an
vändas 5 resor till*" .̂ För att jämföra olika palltyper har miljöbelastningen här endast fördelats 
på antalet pallar per transport. 

Slutödet för uttjänta pallar har beskrivits men separeras från livscykelskedet och ingår inte i 
värderingen. Däremot görs en beräkning av energiinnehållet i restprodukterna. Uttjänta pallar 
kan flisas och brännas med energiutvinning. Detta sker lokalt vid industrin eller i regionala 
kraft värmeverk. Virke med en fuktkvot på 20% har ett värmevärde på ca 16 MJ/kg. 

Palltyper 
EUR-pallen tillverkas enligt Svensk Standard SS 84 20 07 (Lastpallar - EUR-pall - Europeisk 
bytespall 8 x 12)̂  och består av 0,045 m-* virke. Fallens medelvikt är 22-23 kg. Sammanfog-
ningen av pallen sker med spik - 78 st - vars sammanlagda vikt anges t i l l 425 g. Det finns 
även en standard för reparation av EUR-pallen, SS 84 20 08 (Lastpallar - EUR-pall - Repara
tion)'. Vid varje pal Reparation ersätts i genomsnitt I klots + 2 bräder motsvarande 0,0082 m^ 
virke och 64 g spik'°. 

Engångspallama är också i formatet 800 x 1200 mm. Pallen (pall 1) för tyngre gods består av 
0,0394 m^ virke. Fallens medelvikt är 20 kg inklusive 242 g spik (48 st). Pallen (pall 2) för 
lättare gods består av 0,018 m^ virke. Fallens medelvikt är 9,2 kg inklusive 181g spik (48 st). 

^ Etienne, R, Ecobilan & de Menthiere, N: Ecobilan de la palette EUR en bois. 
^ ASG. Personlig kommunikation. 
* SS 842007 Lastpallar - EUR-pall - Europeisk bytespall 8 x 12 (1991). 
' SS 842008 Lastpallar - EUR-pall - Reparation (1991) 
'° Pallreparation Foldy Pac, Skultuna. Personlig kommunikation med Lennart Rönnquist. 



Tabell 1 Lastpallarnas råvaruinnehåll. 

EUR-pall Engångspall 1 Engångspall 2 

Trä 22-23 kg 19,8 kg 9,0 kg 

Spik 0,425 kg 0,242 kg 0,181 kg 

En miljöprofil för Im^ pallvirke har först beräknats och denna har sedan använts i profiler för 
olika palltyper. Därefter har användningsskedet lagts på. Inventeringsstegen i miljöprofilen 
för tillverkning av pallar framgår av nedanstående figur. 

Naturen 

Utvinning 
I 

SIcogsbrulc 

Ståltill-
verl(ning Sågverk 

Spikfabrik H Pallfabrik 

v 

LASTPALL 

Scenarier 
Medeltransportavståndet för EUR-pallar i Sverige anges ti l l 320 km och medelavståndet för 
tompallstransportema är också 320 km. Inom Sverige anges 300-400 km som medelavstånd 
för transport av flera olika godsslag t ex vissa byggvaror (golv) och livsmedel. Transporterna 
antas här ske med tunga lastbilar. Transport med lastbil är det vanligast förekommande tran
sportsättet. Med tyngre gods - ca 1000 kg/pall - transporteras 40 pallar/lastbil (scenario 1). 
Med lättare gods - ca 500 kg/pall - transporteras i medeltal 70 pallar/lastbil (scenario 2). För 
tomtransportema anges 800 EUR-pallar/lastbil. För att jämföra olika palltyper har, som 
tidigare nämnts, miljöbelastingen här endast fördelats på antalet pallar/per transport utan 
hänsyn ti l l godset. 

1 studien jämförs 20 pallresor med en EUR-pall (livslängd 20 resor inkl returtransporter samt 
2 reparationer) med 20 pallresor (enkelresor) där engångspallar används. Här antas, som 
tidigare nämnts, att en ny engångspall används för varje resa. I praktiken kan dock en del s k 
engångspallar användas ett flertal gånger i en hanteringskedja. 

Miljöpåverkansbedömning 
Miljöpåverkansbedömningen i en LCA är till för att utvärdera betydelsen av potentiella 
miljöeffekter genom att använda resultaten från inventeringsdelen. Detta innebär att inven
teringsdata i form av resursuttag, avfall och emissioner sorteras och fördelas till specifika 
miljöeffekter som t ex växthuseffekten, försurning m fl. 



Miljöpåverkansbedömningen omfattas i denna studie av tre delar. Dessa är klassificering, 
karakterisering och värdering. 

Klassificering/karakterisering 
Klassificeringen syftar t i l l att gruppera miljöbelastningen som uppstår vid resursanvändning, 
energiförbrukning, föroreningsutsläpp och avfallsgenerering i ett urval av miljöeffektkate
gorier. Därefter sker en karakterisering som innebär att varje inventeringsdata inom respektive 
miljöeffektkategori får ett kvantifierat värde. De index som används för karakterisering 
kommer från Chalmers Industri Teknik". I studien har tre kategorier av ekologiska effekter 
studerats. 

1. Växthuseffekten (GWP, Global Warming Potential) 
2. Försurning (AP, Acidification Potential) 
3. Marknära ozon (POCP, Photochemical Ozone Creation Potential) 

Växthuseffekten 
Vissa gaser i jordens atmosfär kan fånga upp jordens värmestrålning och ge en temperatur-
höjande effekt. Detta är ett naturligt fenomen och "naturliga" växthusgaser är vattenånga och 
koldioxid. Med industrialismens tillkomst ökade förbränningen av fossila bränslen och där
med mängden koldioxid (COj) i atmosfären. Det är den ökade mängden av växthusgaser i 
atmosfären som påverkar klimatet. Övriga gaser som bidrar t i l l växthuseffekten'^ är metan 
(CH4), dikväveoxid (NjO), ozon (O3) samt klorfluorkarboner (CFC). 

Försurning 
Försurning av mark och vatten beror på luftutsläpp av svaveldioxid (SOj), kväveoxider (NOJ 
samt ammoniak (NH3). Utsläppskällor är förbränning av fossila bränslen, industriella 
processer samt trafik. Försurningen kan bl a leda till näringsbrist för växtligheten '^ 

Marknära ozon 
Marknära ozon bildas vid förhöjda halter av kolväten (CH), kolmonoxid (CO) och kväve
oxider (NOJ under inverkan av solljus. Ozonet medför att växtligheten skadas samt att hälso
effekter uppträder hos människor. Det är främst vid transporter samt vid förbränning som ut
släppen bildas. Til l grund för klassificering i denna studie ligger utsläpp av kolmonoxid och 
kolväten. För kväveoxider finns idag inget erkänt klassificeringsindex. 

Värdering 
Vid värderingen sker en aggregering av resultaten för att ge en samlad bild av den totala 
miljöpåverkan som produkten orsakar. Enligt ISO-standarden far detta endast ske i mycket 
speciella fall. I föreliggande undersökning görs värdering med ett par olika metoder för att 

'' Characterisation factors and valuation indexes, CIT may 1996 
Miljöfakta, svensk energiförsörjning 

" Fakta om försurningen. Naturvårdsverket faktablad nr 3, 95 
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visa på värderingsmetodemas betydelse för resultatet. De värderingsmetoder som finns 
baseras på olika principer. 

Produktema/konstruktionema har värderats med hjälp av EPS-metoden som har utvecklats i 
Sverige'''. För olika miljöpåverkande mänskliga aktiviteter, t ex resursanvändning och föro
reningsutsläpp, beräknas en sammanlagd miljöpåverkan uttryckt i ett miljöbelastoingsindex -
ELU (Environmental Load Unit) per kg utsläpp eller resursanvändning. Metoden baseras på 
en värdering av inverkan på fem skyddsobjekt: 
1. biologisk mångfald 
2. hälsa 
3. produktion 
4. resurser 
5. estetiska värden 

Till grund för värderingen ligger den betalningsvilja som finns i OECD -ländema för att 
undvika påverkan på de fem skyddsobjekten. Därefter multipliceras de faktiska utsläppen och 
resursförbrukningarna med indexen för att slutligen ge ett miljövärderingstal i ELU per stude
rad ftinktionell enhet. 

Valet av värderingsmetod har stor betydelse för resultatet och många resurser och utsläpp 
värderas inte alls i exempelvis EPS-systemet. Det är också svårt att följa hur de olika indexen 
räknas fram. Det värderingsindex som har använts kommer från Chalmers Industri Teknik'^ 

I studien har även värderingsmetoden ECO Netherlands använts för att ge en jämförelse 
mellan olika värderingssystem. 

Metoden som baserar sig på begreppet ekologisk knapphet (Ecoscarcity Method) vilken har 
utvecklats i Schweiz'^. Begreppet ekologisk knapphet definieras som förhållandet mellan total 
eller befintlig miljöbelastning och maximalt acceptabel belasming eller kritisk belastning 
inom ett geografiskt avgränsat område. 

Generella bakgrundsdata 
Transporter 
De uppgifter som finns inlagda i Träteks miljödatabas för transporter finns samlade i en 
Trätek-rapport'' som innehåller transportslag samt ursprungsreferenser. Senare inlagda 
uppgifter om tågtransporter är hämtade från nätverket för godstransporter'*. 

Sten B, Ryding S-O; The EPS enviro-accounting method. An application of environmental impact in product 
design, IVL, rapport B 1080, 1992. 

Characterisation factors and valuation indexes, CIT Göteborg May 1996 
Ahbe, S. Braunschweig, A. & Muller-Wenk, R. Methodik flir Ökobilanzen auf der Basis Ökologischer 

optimierung, BUWAL, Schriftenreihe Umwelt 133, Bern 1990 
" Transportdata för livscykelanalys - dokumentation av innehåll i LCA - databas, Axelsson U, L-rapport 
9710091, Stockholm 1997 

Nätverket for godstransporter, lägesbeskrivning november 1997 
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Energi 
Vattenfalls LCA-studie för elproduktion har använts'^. De delar som har tagits med är bränsle
produktion, drift av kraftverket samt restprodukter av bränsle. Dessutom har en distributions
förlust på 5% lagts på enligt Vattenfalls rapport. Problem har dock uppstått vid användandet 
av Vattenfalls data då vissa data inte utgår fi-ån det primära resursuttaget, gäller vissa kemika
lier, samt att primärt resursuttag av uran m m är redovisat i mängder malm medan värderingen 
av dessa ämnen sker i t ex rent uran i gram. 

Olja har hämtats från PWMI^°. Bensin och diesel kommer från Ecotraffic Uppgifter för 
brunkol är hämtade från NEFF samt att resursbehovet vid brunkolsfi"amställning har 
kompletterats med data från B\JWAV\ Naturgas är hämtat från PWMI^^ 

Skogsbruk 
Inlagda data baseras främst på användningen av fossila bränslen där uppgifter kommer fi-ån 
Skogforsk^' samt Naturvårdsverket^^. 

Bakgrundsdata 
Inventeringsdata för lastpallar, pallvirke och spik: 
• Delrapporten Miljödeklaration för träförpackningar. Miljödeklarationer av träindustrins 

produkter Trätek Rapport P 9704027. 
• Beyer, G & Erlandsson, M. : Miljödeklarationer av lastpallar - bakgrundsdata. Trätek 

Rapport L 9702013. 

• Gyllsjö Träindustri. Personlig kommimikation. 

Ståldata: 

• Björklund, T., Jönsson, Å., Tillman A-M.: LCA of building frame. 1996. 

Pallreparation: 

• Foldy Pac, Skultuna. Personlig kommunikation. 

Pallanvändning, Transportavstånd o dyl: 
• Roger, E & de Menthiere, N. Ecobilan de la palette EUR en bois. Ecobilan och CTBA, 

1997 
• ASG, Danisco, Kährs, Svelast, Tarkett, Åkerlund & Rausing. Personlig kommunikation. 

" Brännström-Norberg, Dethlefsen, Johansson, Settervall, Tunbrant, Livscykelanalys för vattenfalls 
elproduktion. Sammanfattande rapport 1996-12-20. 

Eco-profiles of the European industry, report 2 PWMI, Brussel 1993 
'̂ The Life of Fuels, Ecotraffic AB, 1992 

Ökoinventare fur Energiesysteme, Bundesamtes fiir Energiwirtscharf Nationalen Energi-Forschungs-Fond 
NEFF, Zurich 1995 
" Ekobilanz von Packstoffen, Stand 1990, BUWAL 3003 Bern, Schriftenreihe UmweltNrl32 
*̂ PWMI, Report 2: Olefin Feedstock sources. Brussel 1993 

" Berg S, Emissioner till luft Irån fossila bränslen i svenskt skogsbruk - En inventering för LCA av träprodukter, 
SkogForsk Trätek P961004, Stockholm 1996 
" Luftföroreningar från arbetsfordon - Handlingslinjer, Statens Naturvårdsverk 1990 
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Transporter: 
• Axelsson, U. Transportdata för livscykelanalys - en dokumentation av innehåll i LCA-

databas. Trätek Rapport L 9710091. 

• ASG. Beräkningsgrunder 1996 - Energiförbrukning, emissioner och källor för olika 
transportmedel och fasta anläggningar. 

• Nätverket för godstransporter och miljön. Energi och emissionsuppgifter för 
godstransporter i Sverige. Lägesbeskrivning november 1997. 

Biobränsleanläggningar/kraftvärmeverk: 

• Hässleholm Energi, Lomma Energi, Perstorp AB. Personlig kommunikation. 

LC A-metodik: 
• Guidelines for Life-Cycle Assessment: A 'Code of Practice'. SETAC 1993. 
• EN ISO 14040 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and 
framework 1997. 
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Resultat - Scenario 1 
Figur 1 och 2 visar visar livscykelscenariema för 20 pallresor med en EUR-pall respektive 
engångspallar (pall 1). 

3; pallkm 

Diesel • 

.̂astbil40p 

4: pallkm 

mpallstra l:Pallvuke 

5»4ö: pallkm 
3: pallkm 4— ^EURpallr 

5; cargo 

Diesel * 

E U y a l i 
4: pallkm 

[godstranspo 2: uttjänta «» 

(-paU 
^mp^stral l^Pallviikc 

Lasd)il800 

pallkm 

5: cargo 
pal] 

p-EURpailr 
3: pallkm 

2: uttjänta 

4: pallkm 

jtompallstra 

2: uttjänta 

Figur 1. Scenario för EUR-pall. 

5>1: Pallvirke 
3 

Olil Trp 

? ^ 5: cargo 

Biif 2: uttjänta 

[Kraftvärme 

Diesel * 

ngångsball 8x1 

jgodstranspöj 

Engångspall 8x12 

[Kraftvärme 

Bk*ränsle 

Figur 2. Scenario för engångspall. 
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Inventering från råvaruutvinning tom användningsfasen 
Värden från livscykelinventeringen med avseende på resursförbrukning (material, energi) 
samt emissioner till luft, vatten och mark framgår av figur 3-8 (not. ej enhetliga sorter i 
emissionsdiagrammen). En total inventeringsprofil redovisas i bilaga 1. 

Resources from Resource, 

L C A E U R p a U v e r l L C A engangspallSxl2xl verl 

T r ä ( ^ -

Rundvirke ( k ^ -

Oil (kg)-

Kopparmaliri(g) 

Kalksten, C aCo3 (kg)-| 

Järnmalm Sv (kg) 

Fossil gas (kg)-j 

Coal(kg)-

Blymalm (g) -

Baiiäte, A1203 (g)-

300 

Figur 3. Inventering - primärt resursuttag. 

600 900 

Values 

Resources frt>iti Resource, 

L C A E U R p a U v e r l L C A engangspall8xl2xl verl 

Water power (MJ) 

Renewable fuel (MJ) -| 

I Oil(MJ) 

e 

^ Nuclear power, Sweden (MJ) 

Gas (MJ) 

Coal(Iv^J)-| 
' 1 1 1 1 1 1 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
Values 

Figur 4. Inventering - energianvändning. 

Resursuttag i form av olja härrör sig t i l l största delen från användning av pallama d v s 
produktion av diesel för transporterna. 
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Emitsiou to Air, 

L C A EURpall verl LCA eiigångspall8xl2xl verl 

Zn(e) -

Sulphates (g) — 

SOx(e) H 

S02(g) — P 

Pb(g) H 

Particulates (g) — ^ 

PAH(g) — 

Oil(g) H 

Ni(g) H 

NOx(g) -

N20(g) — 

HxCy except CH4 (g) 

Hg(g) -

HF(g) -

HCl(g) -

Fe(g) — 

Dust (g) 

Cu(g) -

Cr(g) -

Co. Kobolt (g) — 

Cd (g) -

Ca(g) -

C02(kg) 

CO(g) -

CH4 (g) - | 

Ashes(g) — 

As(g) — 

iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiini^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

1000 2000 3000 
Values 

4000 5000 6000 

Figur 5. Inventering - utsläpp till luft. 
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De största COj-utsläppen kommer från användningsfasen och då huvudsakligen från 
transporterna. Även NO^-utsläppen kommer från transporterna. NjO-utsläppen kommer också 
till största delen från användningen av pallama och härrör från produktionen av diesel, liksom 
CH4-utsläppen. 
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EmiaMoni to Water, 

L C A EURpall verl L C A engångspall8xl2xl verl 

Za(ing) 

Su^nded solids (mg) 

Sulphates (mg) 

Sr(mg) -

Phenol (mg) —I 

Pb(mg) — 

P-tot(mg) — 

Oil(mg) -

Ni (mg) -

NH3(mg) — 

N-tot(mg) 

Mn(mg) 

HxCy except CH4 (mg) 

Fluorides (mg) —| 

Fe(mg) 

Dissolved solids (mg) 

Cu(mg) —I 

Cr(mg) -

Co. Kobolt (mg) —' 

Cl-(mg) -

Cd(mg) 

COD (mg) 

BOD (mg) 

As(mg) 

Aluminium, Al (mg) 

500 1000 1500 
Vahics 

Figur 6. Inventering - utsläpp till vatten. 
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Emissions to Ground, 

L C A EURpall verl L C A englngspall8xl2xl verl 

.S 

Övrigt avfall (g)-j| 
Tfäavfa l l (k^-

Rivnings avfall (g) -
Radioaktivt högaktivt (g) -

Plastavfall (kg)-
Papper (kg)-

Mineral waste (g) -
Metallavfall(k^ 

Industrial waste 

Ashes (kg)-

0 ~5QÖ 1000 1500 2000 
Values 

2500 3000 3500 

Figur 7. Inventering - utsläpp till mark. 

Utsläpp till vatten och mark härrör från tillverkningsfasen. 

Som tidigare nämnts kan uttjänta pallar brännas med energiutvinning. Förbränning med 
energiutvinning är den vanligaste återvinningsmetoden för uttjänta träprodukter. I vissa 
studier antas att denna energi sparar något annat energislag t ex olja. Resultatet kan dock 
variera avsevärt beroende på hur allokeringen görs. 

Materialåtervinning har för närvarande ingen stor omfattning i Sverige. Spånskiveindustrin är 
dock en tänkbar avnämare. Utomlands är det dessutom vanligt förekommande att tillverka 
"nya" pallar av gamla palldelar. Deponi skall i möjligaste mån undvikas och merparten trä-
fbrpackningar omhändertas också pä annat sätt. 

EUR-pallen ger i livscykel scenario 1 lotalt biobränsle motsvarande 798,2 MJ och engångs-
pallarna motsvarande 6374,4 MJ. 

Klassificering 
I del steget klassificering grupperas emissioner m m i ett urval påverkanskategorier. 

De miljöeffekter som brukar ingå i en LCA är relaterade till 
• resursförbrukning - icke förnyelsebara resurser, förnyelsebara resurser, mark 
• ekologiska effekter och hälsoeffekter - växthuseffekten, uttunning av stratosfärens 

ozonskikt, bildning av marknära ozon, försurning, eutrofiering, toxiska effekter på 
människan, toxiska effekter på ekosystemet 

Dessutom bokförs övrigt t ex 
• inflöden som inte följts ända från vaggan 
• utflöden som inte följts tilJ graven t ex avfall 
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Klassificeringen i EcoLab sker med avseende på försurning (AP acidification potential), växt
huseffekten (GWP global warming potential 100 years) och bildning av marknära ozon 
(POCP photochemical ozone creation potential). 

Försurning orsakas av utsläpp av bl a svavel och kväve. Det leder till ändrade livsbetingelser 
för växter och djur. 

De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid, freoner (klorfluorkol) samt 
ozon. Genom ökning av mängden växthusgaser ökar återstrålningen från atmosfären, vilket 
leder till att temperaturen vid jordytan och den lägre atmosfären höjs. 

Ozon förekommer naturligt i hela atmosfären upp till en höjd på 60 km. Haltema är särskilt 
höga i stratosfären 15^0 km över jordytan, det s k ozonskiktet. Ozonskiktet skyddar jorden 
mot solens ultravioletta strålning. Genom utsläpp av exempelvis klorerade föreningar kan 
ozonskiktet tunnas ut. 

Ozon som förekommer från markytan upp till ca 1 km höjd kallas marknära ozon. Vid för
höjda halter av kolväten och kväveoxider under inverkan av solljuset bildas ozon. En stor 
källa till bildandet av marknära ozon är transporter. Marknära ozon har en negativ effekt på 
såväl människans hälsa som växtligheten. I EcoLab sker klassificeringen enbart med hänsyn 
till utsläpp av kolmonoxid och kolväten. 

Miljöeffekterna för scenario 1 framgår av tabell 2 och figur 8. 

Tabell 2. Miljöejfekter för scenario 1. 

L C A Engångspall L C A Eurpall 

AP 3745,55411 3401,49264 

GWP 100 566002,983 543609,799 

POCP 324,133557 166,846057 
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Classification graph 

Classes 

L C A E U R p a U v e r l H L C A engangspaUSxl2x1 verl 

Figur 8. Klassificering - miljöpåverkanskategorier. 

Användandet av returpallen ger här lägst värden, d v s har minst miljöpåverkan. Den största 
skillnaden finns vid bildandet av marknära ozon. 

Värdering 
I värderingen skall bidragen till olika kategorier vägas mot varandra för att ge en helhetsbild. 
Metodiken för en LCA är ännu inte ftillt utvecklad. Inom ISO TC 207 pågår arbete med att ta 
fram standarder för LCA^'. 

De modeller för livscykelvärderingar som idag används baseras på olika principer. I före
liggande undersökning används huvudsakligen EPS-metoden'̂ '', en metod utvecklad i Sverige. 
Resultatet är ett index baserat på den samlade inverkan av fem skyddsobjekt (biologisk mång
fald, människors hälsa, produktion, estetiska värden och naturresurser). Ett lågt index innebär 
en liten miljöpåverkan. Som jämförelse har i några fall ytterligare en metod använts, ECO 
Netherlands"^, baserad på principen om ekologisk knapphet d v s förhållandet mellan total 
miljöbelastning och kritisk belastning inom ett område. 

Figur 9 och 10 visar miljöindex beräknat enligt EPS och ECO Netherlands; index för emis
sioner/resurser framgår av figur 11 respektive 12. 

1 Bilaga 3 visar figur 9a-d en mer detaljerad analys av EPS-indexen, totalt och för tillverkning 
av pallama. 

" ISO T C 207/SC 5 L C A ; ISO 14040-serien. 
Sten B, Ryding S-O; The E P S enviro-accounting method. An application of environmental impact in product 

design, I V L , rapport B 1080, 1992. 
Ahbe, S. Braunschweig, A. & Muller-Wenk, R. Methodik fur Ökobilanzen auf der Basis Ökologischer 

optimierung, B U W A L , Schriftenreihe Umwelt 133, Bern 1990. 
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E P S indices 

L C A EURpall verl L C A engangspal[8xl2xl verl 

1. Manirfacture 2. Use Total 

Life Cycle Phase 

Figur 9. Värdering - EPS index. 

E C O Netherlands indices 

L C A EURpall verl L C A engangspa]JSxl2xl verl 

150000-, 
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X 
QJ 

T3 

50000 ^ 

1. Manufacture 2, Use Total 
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Figur 10. Värdering - ECO Netherlands index. 
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E P S indices 

L C A EURpaJl verl L C A engangspall8xl2xl verl 
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Emissions/Re sourc e s 

Figur J I. Värdering - EPS index utsläpp/resursanvändning. 

C02-utsläppen kommer huvudsakligen från transporterna och oljan används för produktion av 
diesel. 

E C O Netherlands indices 

L C A EURpall verl L C A englngspall8xl2xl verl 
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M 30000-
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•'1; 

Eiiiis sions/Re s our c e s 

Figur 12. Värdering -ECO Netherlands index utsläpp/resursanvändning. 

NO^-utsläppen kommer från transporterna. 

Figur 9-12 visar att tillverkningen av engångspallar ger högre miljöindex för engångspallama 
eftersom fler antal pallar innefattas - 20 engångspallar jämfört med en returpall. 
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Användningsskedet - tillverkningen av diesel och transporterna ger det största bidraget i 
indexen och har den största påverkan från EUR-pallen (returpallen) vid en jämförande L C A 
för dessa pallar. Den totala påverkan på miljön blir dock något mindre vid användningen av 
returpallar. 
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Resultat - Scenario 2 
Figur 13 och 14 visar livscykelscenariema för 20 pallresor med EUR-pall respektive en 
enklare engångspall för lättare godsvikter (pall 2). 
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Figur 13. Scenario för EUR-pall. 
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Figur 14. Scenario för engångspall. 
Biobränsle 
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Inventering - från råvaruutvinning tom användningsfasen 
Figur 15-25 visar resursförbrukning (material, energi) samt emissioner till luft, vatten och 
mark för scenario 2. En total inventeringsprofil redovisas i bilaga 2. 

Resources from Resource, 

IjCAEURpallver2(70) L C A engångspalJxlverl 

Trä(g ) -

Rundvifke (kg) 

Oil (kg) i 

Kopparmalm (g) 

Kalksten, CaCo3 (kg)-j 

Järnmalm Sv (kg) 

Fossil gas (kg)-| 

Coal (kg) 

Blymalm (g) A 

Bauxite, A1203 (g)-

0 200 
Values 

300 400 

Figur 15. Inventering - primärt resursuttag. 

Resources from Resource, 

LCAEURpallver2(70) L C A engångspallxlverl 

Water power (MJ) 

Renewable fuel (MJ) -| 

Oil(MJ) 

2 Nucle ar p o wer, S we den (M J) 

Gas (MJ) -

Coal(MJ)-

u 500 1000 
Values 

1500 2000 

Figur 16. Inventering - energianvändning. 
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Emiuions to Air, 

L C A EURpaU ver2(70) L C A engångspallxlverl 

llllllllllllllllliillll(illlllliiiliiliiiiiiiiiiliiiiiiHiiiiiiiiiii: iniM,iiiii,iiiiimHiii nil iiiiiiiiiiiiiiiinininiiiiiiiiiii 

Zn (g) H 

Sulphates (g) — 

SOx (g) H 
S02(g) - P 

Particulates (g) — ^ 

PAH(g) - i 

Ni (g) -

NOx (g) -

N20(g) H 

HxCy except CH4 (g) 

Hg(g) H 

HF(g) -

HCl (g) -

Fc{g) H 
Dust(g) 

Cu(g) H 

Cr(g) H 
Co, Kobolt (g) 

Cd (g) H 

Ca (g) H 
C02 (kg) 

CH4(g) - I 

Ashes (g) —i 

As (g) H 

Values 
2000 2500 3000 

Figur 17. Inventering - utsläpp till luft. 

Liksom i scenario 1 kommer NO^- och COj-utsläppen också huvudsakligen från användnings
fasen med transporterna. CH4- och N20-utsläppen kommer till största delen från använd
ningen och härrör från produktion av diesel. 
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Emissions to Water, 

L C A EURpaU ver2(70) LCA engångspallxlverl 

Zn (mg) 
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Figur 18. Inventering - utsläpp till vatten. 
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Emissions to Ground, 

LCAEURpallver2C70) LCA engångspallxlverl 

Övrigt avfall (g) -
Träavfall (kg)-

Rivningsavfall (g) -
Radioaktivt högaktivt (g) -

Plastavfall (kg)-
Papper (kg)-

Mineral waste (g) 
Metallavfall (kg) 

Industrial waste (g) 
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Ashes (kg)-] 

0 500 1000 
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1500 2000 

Figur 19. Inventering - utsläpp till mark. 

EUR-pallen ger biobränsle motsvarande 798,2 MJ och engångspallama motsvarande 2944 
MJ. 

Klassificering 

Tabell 3. Miljöeffekter för scenario 2. 

LCA Engångspall LCA EUR-pall 

AP 2081,57093 2031,96054 

GWP 100 318393,824 323210,294 

POPC 164,457432 103,751529 

Classification graph 

Classes 

l£A EURpall vei2(7U) LCA engångspallxlverl 

Figur 20. Klassificering - miljöpåverkanskategorier. 



29 

Som framgår av figur 20 och tabell 3 är det endast värdena för marknära ozon som visar 
någon markant skillnad med mindre påverkan från EUR-pallen; värdena är dock här lägre än 
för scenario 1. 

Värdering 

E P S indices 

LjCAEURpallver2(70) LCA engångspallxlverl 

40n 

1. Maniifacture 2. Use Total 
Life Cycle Phase 

Figur 21. Värdering - EPS index. 

E C O Netherlands indices 

IjCAEURpaUver2(70) LCA engångspallxlverl 
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Figur 22. Värdering - ECO Netherlands index. 
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E P S indices 

ljCAEURpallver2C70) LCA engangspaUxlverl 
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Figur 23. Värdering - EPS index för utsläpp/resursanvändning. 

C02-utsläppen kommer från transporterna och oljan används för produktion av diesel. 

E C O Netherlands indices 
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Figur 24. Värdering - ECO Netherlands index för utsläpp/resursanvändning. 

NO,-utsläppen kommer från transporterna och oljan används som tidigare nämnts till produk
tion av diesel. 



31 

Även i scenario 2 blir den totala miljöpåverkan något mindre vid användningen av returpallen; 
transporterna ger emellertid ett högre index for returpallem. Skillnaderna är dock mindre än i 
scenario 1. 

Transporterna har stor inverkan på miljöbelastningen. I undersökningen studerades pall-
transporter med tung lastbil. För att närmare belysa olika transportsätts miljöpåverkan jäm
fördes dessutom tre transporter av en EUR-pall; mellan tung lastbil och tåg draget med diesel-
lok respektive ellok (se bilaga 3). Lastbilstransporter, som är det vanligaste transportsättet, 
gav det största bidraget t i l l samtliga miljöeffekter. Inverkan av olika transportsätt bör närmare 
studeras från miljösynpunkt. Val av transportsystem beror dock på flera faktorer, varav miljö 
är en. 

Slutsatser 
De största bidragen till miljöeffekterna kommer främst från transporterna i alla led. Bidragen 
till försurning och växthuseffekten är lägre för returpallen i scenario 1. För scenario 2 är skill
naden mindre beträffande försurning och här något större för returpallen beträffande växthus
effekten. De största skillnaderna, med avsevärt lägre värden för returpallen, finns i bidraget t i l l 
marknära ozon. Skillnaderna i bidraget till marknära ozon beror på utsläpp som härrör från 
förbränning av biobränsle vid tillverkningen av pallama men även avverkningen i skogen 
bidrar. Till grund för klassificeringen av marknära ozon ligger utsläpp av kolmonoxid och 
kolväte. Även kväveoxider bidrar t i l l bildandet av marknära ozon men det finns ingen entydig 
metod att utvärdera kväveoxidemas bidrag. 

Som tidigare nämnts finns olika metoder för värdering och det sker en kontinuerlig utveckling 
inom detta område. De metoder som använts för värdering - EPS och ECO Netherlands - ger 
likartade resultat. 

I värderingen av användningen av returpall, EUR-pall, jämfört med engångspall är den totala 
miljöpåverkan mindre för returpallen än för engångspallen i bägge scenarierna och skillnaden 
är mer markant i scenario 1. Den största miljöpåverkan kommer från användningen av pallar-
na, d v s transporterna. De olika transportsätten har stor betydelse för den totala miljö
påverkan. 

Såväl transportsätt som transportavstånd bör, liksom olika palltyper med olika livslängd, när
mare studeras för att på bästa möjliga sätt minimera miljöpåverkan vid godshantering. I före
liggande studie har produktemas slutöde inte värderats på grund av att det inte finns någon 
allmänt vedertagen allokeringsmetod. För att få en frillständig miljöbedömning bör dock fort
satta undersökningar även innefatta en värdering där slutödet inberäknas för olika altemativ. 



Product Direction Recipient 
Substance 

Bilaga 1 
Quantity Unit 

LCA engångspall8xl2xl verl 
Input 

Output 

Hydralolja 
Legeringsmetaller 
Mineraler 
Polyesterband 
Skrot, Fe+C 
Skärolja 
Sprängämnen 
Stålband 
Tillsatser 

Other 
H2S04 
NaOH 
NH3 
Salpetersyra, HN03 

Resource 
Bauxite, A1203 
Blymalm 
Coal 
Coal 
Fossil gas 
Gas 
Hydro power 
Jänunalm Sv 
Kalksten, CaCo3 
Kopparmalm 
Nuclear power, Sweden 
OU 
OU 
Renewable fuel 
Rundvirke 
Trä 

Biobränsle 
Air 

As 
Ashes 
Ca 
Cd 
CH4 
CO 
Co, Kobolt 
C02 
Cr 
Cu 
Dust 
Fe 
HCI 
HF 
Hg 
HxCy except CH4 
N20 
Ni 
NOx 
Oil 
PAH 

0,0394 kg 
0,1631 kg 
0,4937 kg 
0,0158 kg 
2,8120 kg 
0,0315 kg 
0,0025 kg 
0,0394 kg 
0,0122 kg 

5.7131 g 
0,1474 g 
0,5318 g 
0,2682 g 

0,0030 g 
0,8200 g 
0.5787 MJ 
1,2736 kg 
0,0009 kg 

15,6377 MJ 
103,0730 MJ 

5,2776 kg 
0,5227 kg 

73,1988 g 
119,1703 MJ 

0,1518 kg 
3 363,5958 MJ 

0.3747 MJ 
821,6658 kg 

0.0002 g 

6 374,4000 MJ 

0,0453 mg 
0,0004 kg 
0,0050 g 
0,0286 mg 

86.9793 g 
2.6055 kg 
0,0174 g 

512,3378 kg 
0.0012 g 
0.0008 g 

27,1270 g 
0.0590 g 
0.1019 g 
0.1360 g 
0,0832 mg 
0.5498 kg 
4.4821 g 
0,0010 g 
5,1899 kg 
0.0169 g 
0,3557 mg 
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Product Direction Recipient 
Substance Quantity Unit 

LCA engångspall8xl2xl verl 
Output 

Air 
Paiticulates 0,1934 kg 
Pb 0,0065 g 
S02 0,1332 kg 
SOx 1,9263 g 
Sulphates 0,0099 g 
Zn 0,0518 g 

Energiforbruluiing 
m-Bark 717,0800 MJ 
m-Bensin 72,9639 MJ 
m-Biobränsle 423.9440 MJ 
m-Coal 34,6060 MJ 
m-Diesel * 2 891,3845 MJ 
m-Electricity 220,7976 MJ 
m-Gasol 15,4880 MJ 
m-Oil 13,8326 MJ 

EnergifSrlust 
m-Biobränsle 0,1399 MJ 
m-Coal 0,6657 g 
m-Coal 0,5787 MJ 
m-Fossile gas 0.9380 g 
m-Gas 0,1497 MJ 
m-Nuclear power 1.2644 MJ 
m-Oil 391.7187 MJ 
m-Oil 0.5144 g 
m-Torv 0,2347 MJ 
m-Vattenkraft 0,4021 MJ 

Ground 
Ashes 0,5910 kg 
FA 4,1721 g 
Industrial waste 532,4000 g 
Metailaviall 0,0039 kg 
Mineral waste 2 662,0000 g 
Papper 0,0032 kg 
Plastavfall 0,0008 kg 
Radioaktivt hö^ktivt 1.5558 g 
Radioaktivt medel/lågaktiv 0,0009 m3 
Rivningsavfall 2,3363 g 
Träavfall 5.4924 kg 
övrigt avfell 3 358,6150 g 

Water 
Aluminium, Al 0.0013 g 
As 0.0050 mg 
BOD 0,7565 mg 
Cd 0,0001 mg 
Cl- 0,4448 g 
Co, Kobolt 0,0078 g 
COD 0,0635 g 
Cr 0,0001 g 
Cu 0,0002 g 
Dissolved solids 1,2729 g 
Fe 0,0176 g 
Fluorides 0,0038 mg 
HxCy except CH4 0.0000 kg 
Mn 0.0075 g 
NH3 0.0013 g 
Ni 0.0002 g 
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Product Direction Recipient 
Substance Quantity Unit 

LCA engångspall8xl2il verl 
Output 

Water 
N-tot 0,0899 g 
Oil 0,0020 g 
Pb 0,0010 g 
Phenol 0,0023 mg 
P-tot 0,0009 g 
Sr 0,0127 g 
Sulphates 0,6292 g 
Suspended solids 0,1185 g 
Zn 0,0026 g 

LCA EURpall verl 
Input 

Hydialolja 0,0031 kg 
Legeringsmetaller 0,0186 kg 
Mineraler 0,0564 kg 
Polyesterband 0,0012 kg 
Skrot, FeK: 0.3211 kg 
Skärolja 0,0025 kg 
Sprängämnen 0,0003 kg 
Stålband 0,0031 kg 
Tillsatser 0,0014 kg 

Other 
H2S04 0,4630 g 
NaOH 0,0119 g 
NH3 0,0431 g 
Salpetersyra, HN03 0,0217 g 

Resource 
Bauxite, A1203 0,0002 g 
Blymalm 0,0665 g 
Coal 0,0469 MJ 
Coal 0,1454 kg 
Fossil gas 0.0001 kg 
Gas 1,7805 MJ 
Hydro power 8,3541 MJ 
Järnmalm Sv 0,6025 kg 
Kalksten, CaCo3 0,0597 kg 
Kopparmalm 5.9328 g 
Nuclear power, Sweden 9,6588 MJ 
Oil 0,0118 kg 
Oil 3 073,7097 MJ 
Renewable fuel 0,0304 MJ 
Rundvirke 64,0232 kg 
Trä 0.0000 g 

Output 

Biobränsle 798,2000 MJ 
Stålskrot 0,1276 kg 

Air 
As 0,0052 mg 
Ashes 0,0000 kg 
Ca 0,0006 g 
Cd 0,0033 mg 
CH4 71,8224 g 
CO 0,6952 kg 
Co. Kobolt 0,0020 g 
C02 501,1156 kg 
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Product Direction Recipient 
Substance Quantity Unit 

LCA EURpaJI verl 
Output 

Air 
Cr 0,0001 g 
Cu 0.0001 g 
Dust 2.1137 g 
Fe 0,0067 g 
HCI 0.0116 g 
HF 0.0155 g 
Hg 0,0095 mg 
HxCy except CH4 0,3476 kg 
N20 4,0811 g 
Ni 0,0001 g 
NOx 4,8022 kg 
Oil 0,0019 g 
PAH 0,0406 mg 
Particulates 0,0924 kg 
Pb 0,0007 g 
S02 0,0606 kg 
SOx 0,2199 g 
Sulphates 0,0011 g 
Zn 0,0059 g 

EnergifSrforukning 
m-Bark 55.8740 MJ 
m-Bensin 5.6853 MJ 
m-Biobränsle 33.0332 MJ 
m-Coal 3,9511 MJ 
m-Diesel * 2 713,2139 MJ 
m-Electricity 17,8956 MJ 
m-Gasol 1.7683 MJ 
m-Oil 1.3508 MJ 

EnergifQrlust 
m-Biobränsle 0.0113 MJ 
m-Coal 0.0469 MJ 
m-Coal 0.0519 g 
m-Fossile gas 0.0731 g 
m-Gas 0.0121 MJ 
m-Nuclear power 0,1025 MJ 
m-Oil 353,9510 MJ 
m-Oil 0,0401 g 
m-Torv 0.0190 MJ 
m-Vattenkraft 0,0326 MJ 

Ground 
Ashes 0,0461 kg 
FA 0,4763 g 
Industrial waste 60,7860 g 
Metallavfall 0.0003 kg 
Mineral waste 303,9300 g 
Papper 0.0002 kg 
Plastavfall 0.0001 kg 
Radioaktivt högaktivt 0.1261 g 
Radioaktivt medel/lågaktiv 0.0001 ni3 
Rivningsavfall 0.1894 g 
TräavMl 0,4280 kg 
övrigt avfall 272.2157 g 

Water 
Aluminium, Al 0,0001 g 
As 0.0006 mg 
BOD 0,0589 mg 
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Product Direction Recipient 

Substance Quantity Unit 

LCAEURpaHverl 
Output 

Water 
Cd 0,0000 mg 
CI- 0,0508 g 
Co, Kobolt 0,0009 g 
COD 0.0072 g 
Cr 0,0000 g 
Cu 0,0000 g 
Dissolved solids 0,1453 g 
Fe 0,0020 g 
Fluorides 0,0004 mg 
HxCy except CH4 0,0000 kg 
Nfn 0,0009 g 
NH3 0,0001 g 
Ni 0.0000 g 
N-tot 0,0098 g 
Oil 0.0002 g 
Pb 0,0001 g 
Phenol 0,0003 mg 
P-tot 0.0001 g 
Sr 0,0015 g 
Sulphates 0,0718 g 
Suspended sohds 0.0132 g 
Zn 0,0003 g 
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Product Direction Recipient 

Substance 
Bilaga 2 

Quantity Unit 
LCA engångspallxlverl 

Input 

Output 

Hydraloija 
Legeringsmetaller 
Mineraler 
Polyesterband 
Skrot, Fe+C 
Skärolja 
Sprängämnen 
Stålband 
Tillsatser 

Other 
H2S04 
NaOH 
NH3 
Salpetersyra, HN03 

Resource 
Bauxite, A1203 
Blymalm 
Coal 
Coal 
Fossil gas 
Gas 
Hydro power 
Järnmalm Sv 
Järnmalm Sv 
Kalksten, CaCo3 
Kopparmalm 
Nuclear power, Sweden 
Oil 
Oil 
Renewable fuel 
Rundvirke 
Trä 

Biobränsle 
Air 

As 
Ashes 
Ca 
Cd 
CH4 
CO 
CO 
CO 
Co, Kobolt 
C02 
C02 
Cr 
Cu 
Dust 
Dust 
Fe 
HCl 
HCl 
HF 
Hg 

0,0180 kg 
0,1220 kg 
0,3692 kg 
0,0072 kg 
2,1032 kg 
0,0144 kg 
0.0019 kg 
0,0180 kg 
0.0091 kg 

2,7537 g 
0,0710 g 
0.2563 g 
0.1293 g 

0.0015 g 
0,3952 g 
0,2789 MJ 
0,9524 kg 
0,0004 kg 

11,6561 MJ 
49.6804 MJ 
0,9528 g 
3,9458 kg 
0,3910 kg 

35,2813 g 
57,4392 MJ 
0,0694 kg 

1 854,4073 MJ 
0,1806 MJ 

375.3803 kg 
0.0001 g 

2 944.0000 MJ 

0.0338 mg 
0.3091 g 
0,0038 g 
0,0214 mg 

49.8808 g 
0.5832 kg 

665.3426 g 
5,5296 mg 
0,0130 g 

288 289.2716 g 
1,0080 kg 
0,0009 g 
0.0006 g 

12,3695 g 
23,5008 mg 
0,0442 g 
0.0757 g 
0,3456 mg 
0,1017 g 
0,0623 mg 
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Product DirectionRecipient 
Substance Quantity Unit 

LCA engångspallxlverl 
Output 

Air 
HxCy except CH4 4 398.7941 mg 
HxC^ except CH4 0.0540 kg 
BxCy except CH4 227.8901 g 
N20 2.4663 g 
Ni 0.0008 g 
NOx 2 801,2611 g 
NOx 0,0900 kg 
Oil 0.0127 g 
PAH 0.2661 mg 
Particulates 52.4797 g 
Particulates 0.0468 kg 
Pb 0.0049 g 
S02 0.0180 kg 
S02 50.7521 g 
SOx 1.4408 g 
Sulphates 0,0074 g 
Zn 0,0387 g 

EnergifSrbrukning 
m-Bark 327,6000 MJ 
m-Bensin 33,3338 MJ 
m-Biobränsle 193.6800 MJ 
m-Coal 25,8830 MJ 
m-Diesel * 1 600,1899 MJ 
m-Electricity 106,4228 MJ 
m-Gasol 11,5840 MJ 
m-Oil 8.5109 MJ 

Energifoiiust 
m-Biobränsle 0.0674 MJ 
m-Coal 0,3041 g 
m-Coal 0,2789 MJ 
m-Fossile gas 0,4285 g 
m-Gas 0.0721 MJ 
m-Nuclear power 0.6094 MJ 
m-Oil 215.2527 MJ 
m-Oil 0,2350 g 
m-Torv 0,1131 MJ 
m-Vattenkraft 0,1938 MJ 

Ground 
Ashes 0,2700 kg 
FA 3.1204 g 
Industrial waste 398,2000 g 
Metallavfall 0,0018 kg 
Mineral waste 1 991,0000 g 
Papper 0,0014 kg 
Plastavfall 0,0004 kg 
Radioaktivt högaktivt 0,7499 g 
Radioaktivt medel/lågaktiv 0,0005 m3 
Rivningsavfall 1,1261 g 
Träavfoll 2,5092 kg 
övrigt avfall 1 618,8275 g 

Water 
Aluminium, Al 0,0010 g 
As 0,0038 mg 
BOD 0,3456 mg 
Cd 0,0001 mg 
Cl- 0,3327 g 

Page 2 of3 



Product Direction Recipient 
Substance Quantity Unit 

LCA engångspallxlverl 
Output 

Water 
Co, Kobolt 0,0058 g 
COD 0,0470 g 
Cr 0,0883 mg 
Cu 0,1828 mg 
Dissolved solids 0.9521 g 
Fe 0,0131 g 
Fluorides 0,0028 mg 
HxCy except CH4 1,3824 mg 
Mn 0,0056 g 
NH3 0,0010 g 
Ni 0,1491 mg 
N-tot 0,0638 g 
Oil 0,0015 g 
Pb 0.0007 g 
Phenol 0,0017 mg 
P-tot 0.0007 g 
Sr 0,0095 g 
Sulphates 0,4706 g 
Suspended solids 0.0860 g 
Zn 0,0019 g 

LCA EURpall ver2(70) 
Input 

Hydralolja 
Legeringsmetaller 
Mineraler 
Polyesteiband 
Skrot, Fe+C 
Skärolja 
Sprängänmen 
Stålband 
Tillsatser 

Other 
H2S04 
NaOH 
NH3 
Salpetersyra, HN03 

Resource 
Bauxite, A1203 
Blymalm 
Coal 
Coal 
Fossil gas 
Gas 
Hydro power 
Järnmalm Sv 
Järnmalm Sv 
Kalksten, CaCo3 
Kopparmalm 
Nuclear power. Sweden 
Oil 
Oil 
Renewable fuel 
Rundvirke 
Trä 

0,0031 kg 
0,0186 kg 
0,0564 kg 
0,0012 kg 
0,3211 kg 
0.0025 kg 
0,0003 kg 
0,0031 kg 
0,0014 kg 

0,4630 g 
0,0119 g 
0,0431 g 
0.0217 g 

0,0002 g 
0.0665 g 
0,0469 MJ 
0,1454 kg 
0,0001 kg 
1,7805 MJ 
8,3541 MJ 
0,6023 kg 
0,1602 g 
0,0597 kg 
5,9328 g 
9,6588 MJ 

1 816,7881 MJ 
0,0118 kg 
0,0304 MJ 

64.0232 kg 
0,0000 g 
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Product Directicm Recipient 
Substance Quantity Unit 

LCA EURpall ver2(70) 
Output 

Biobränsle 798,2000 MJ 
Stålskrot 0.1276 kg 

Air 
As 0,0052 mg 
Ashes 0,0472 g 
Ca 0,0006 g 
Cd 0.0033 mg 
CH4 42,9021 g 
CO 0.9431 mg 
CO 0,0995 kg 
CO 379,0148 g 
Co, Kobolt 0,0020 g 
C02 0.1719 kg 
C02 297 463,8327 g 
Cr 0,0001 g 
Cu 0.0001 g 
Dust 4.0082 mg 
Dust 2,1097 g 
Fe 0,0067 g 
HCl 0,0589 mg 
HCl 0.0115 g 
HF 0.0155 g 
Hg 0,0095 mg 
HxCy except CH4 680,0701 mg 
HxC^ except CH4 0,0092 kg 
UxCy except CH4 201,6403 g 
N20 2,4126 g 
Ni 0,0001 g 
NOx 0,0154 kg 
NOx 2 848,2758 g 
oa 0,0019 g 
PAH 0.0406 mg 
Particulates 0,0080 kg 
Particulates 52,3800 g 
Pb 0,0007 g 
S02 36,5734 g 
S02 0,0031 kg 
SOx 0,2199 g 
Sulphates 0.0011 g 
Zn 0.0059 g 

EnergiffSrbnikning 
m-Bark 55,8740 MJ 
m-Bensin 5.6853 MJ 
m-Biobränsle 33,0332 MJ 
m-Coal 3,9511 MJ 
m-Diesel * 1 600,8939 MJ 
m-Electricity 17,8956 MJ 
m-Gasol 1,7683 MJ 
m-Oil 1,3508 MJ 

Energif9riust 
m-Biobränsle 0,0113 MJ 
m-Coal 0,0469 MJ 
m-Coal 0.0519 g 
m-Fossile gas 0.0731 g 
m-Gas 0,0121 MJ 
m-Nuclear power 0,1025 MJ 
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Product Direction Recipient 

Substance Quantity Unit 

LCA EURpall ver2(70) 
Output 

EnergifSrlust 
m-Oil 209,3494 MJ 
m-Oil 0,0401 g 
m-Torv 0.0190 MJ 
m-Vattenkraft 0,0326 MJ 

round 
Ashes 0.0461 kg 
FA 0,4763 g 
Industrial waste 60,7860 g 
Metallavfall 0,0003 kg 
Mineral waste 303,9300 g 
Papper 0.0002 kg 
Plastavfall 0.0001 kg 
Radioaktivt högaktivt 0,1261 g 
Radioaktivt medel/lågaktiv 0,0001 m3 
Rivningsav&ll 0,1894 g 
Träavfall 0.4280 kg 
övrigt avfall 272.2157 g 
ater 
Aluminium, Al 0,0001 g 
As 0.0006 mg 
BOD 0.0589 mg 
Cd 0.0000 mg 
Cl- 0,0508 g 
Co, Kobolt 0,0009 g 
COD 0.0072 g 
Cr 0,0135 mg 
Cu 0,0279 mg 
Dissolved solids 0,1453 g 
Fe 0.0020 g 
Fluorides 0,0004 mg 
HxCy except CH4 0,2358 mg 
Mn 0.0009 g 
NH3 0.0001 g 
Ni 0.0228 mg 
N-tot 0.0098 g 
Oil 0.0002 g 
Pb 0,0001 g 
Phenol 0,0003 mg 
P-tot 0.0001 g 
Sr 0.0015 g 
Sulphates 0,0718 g 
Suspended solids 0,0132 g 
Zn 0.0003 g 
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Bilaga 3 

Scenario 1 
Fig 9a-d visar en mer detaljerad analys av miljöpåverkan, baserat på EPS-metoden, totalt samt 
för tillverkning av EUR-pallen respektive engångspallen. 
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Figur 9h LCA EUR-pall, Manufacture 



E P S indices 
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Scenario 2 

En detaljerad analys EPS indexen, totalt och för tillverkning av EUR-pailen och 
engångspallen framgår av fig 21 a-d 
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Bilaga 4 

Jämförelse av miljöpåverkan mellan några olika transportsätt 

Tre transportsätt för en Eur-pall med 1.000 kg last jämfördes med tung lastbil och tåg draget 
med diesellok respektive ellok. Transportsträckan sattes till 320 km. 

Inventering 
Figur 25-28 visar resursförbrukning (energi) samt emissioner till luft, vatten och mark för de 
olika transportsätten. 

Resources from Resouire, 

p-EURpall bil 320km må p-EURpall tåg d320k H p-EURpall täg320km 

Water power (MJ) -I 

Renewable fuel (MJ) -

Oil(MJ) 

^ Nuclear power, Sweden (MJ)-j 

Gas (MJ) -

Coal(MJ)-

T r 
O 30 100 

— I 1 1 1 1 

150 200 250 300 350 
Values 

Figur 25. Inventering - energianvändning. 

Olja används t i l l produktion av diesel. 



Emissions to Air, 

p-EURpaU bil 320km H p-EURpall tåg d320k • p-EURpall tag320km 

•s 

S02(g)-

Particulates 

NOx(ö 

N20 (mg) 

HxCy except CH4 (g)-| 

C02Cg)J 
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Figur 26. Inventering - utsläpp till luft. 

fp-EUI^aU tag320kinj, Emissioiis to Water, 

1 N-tot(^ 

0,0006 0,0012 0,001 J 
Values 

0,0024 0,003 

Figur 27. Inventering - utsläpp till vatten. 

Det huvudsakliga avfallet kommer här från tågtransport med ellok. 



{p-EUI^all tåg320km], Emissions to Ground, 

Övrigt avfall (g) 

Rivningsavfall (g) -

Radio alcti'̂ rt högaktivt (g) -

200 

Figur 28. Inventering - utsläpp till mark. 

400 
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Klassificering 

Tabell 4. Miljöeffekterna för de olika transportsätten. 

EUR-pall 
tung lastbil 

EUR-pall 
tåg diesellok 

EUR-pall 
tåg ellok 

AP 225,146772 88,4301621 0,20582102 

GWP 100 27259,038 7243,2361 25,6664024 

POCP 16,125753 2,65750846 0,00633287 

Classification graph 

Classes 

p-EURpall bil 320km p-EURpalltIg d32Gk p-EURpalltlg320knx 

Figur 29. Klassificering - miljöpåverkanskategorier. 



Av de olika transportsättens bidrag till de tre miljöeffekterna ger lastbilstransporterna det 
största bidraget t i l l samtliga miljöeffekter och tågtransporter med eldrivna lok har det minsta 
bidraget. Lastbilstransporter är det vanligaste transportsättet. Alternativa transportsätt bör, där 
så är möjligt, beaktas från miljösynpunkt. Val av transportsystem beror dock på flera faktorer, 
varav miljö är en. 

Värdering 
Figur 30 visar miljöpåverkan enligt EPS-metoden och figur 31 emissioner/resursförbrukning. 
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Figur 30. Värdering - EPS index. 
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Figur 31. Värdering - EPS index utsläpp/resursanvändning. 
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