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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study is to provide improvement suggestions on how the 

amount of carbon dioxide emissions can be reduced in the construction of mainly 

multi-storey timber buildings. Proposals are made after identifying where in the life 

cycle the largest emissions occur. 

Method: To achieve the goal of this study a case study was performed on an existing 

multi-storey timber building. A life cycle analysis (LCA) was performed to identify 

where in the life cycle the biggest emissions occur. To gather all important 

information about the project, document analysis was conducted. In addition, a 

literature study was made on the subject which supports and enhances conducted 

study. 

Findings: From literature study, case study and document analysis results have been 

listed which forms the foundation for the following suggestions of improvement. The 

life cycle analysis has identified that the largest amount of carbon dioxide is 28 % and 

is obtained in sawmills. The production of glue produces 25 % and transports during 

the lifecycle produces nearly 20 %.  

Implications: The conclusion contributes to reducing the amount of carbon dioxide 

emissions in future production of mainly wooden buildings. The greatest amount of 

carbon dioxide have been identified and the following proposals have been made to 

reduce emissions. Make sawmills more effective to reduce emissions. Produce and 

use environmentally friendly adhesive with similar characteristics. Use waste from 

forest felling, sawmills and glulam factories for production of biofuel used for 

transports. 

Limitations: This study has only covered multi-storey buildings in different wooden 

systems, the problem is probably also relevant for other buildings. 

Keywords: Carbon dioxide emissions, LCA, multi-storey building, timber and 

wooden frame. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att ge förbättringsförslag om hur mängden 

koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä. Förslag tas 

fram efter att ha identifierat var i livscykeln de största utsläppen sker. 

Metod: Syftet med arbetet uppnås framförallt med en fallstudie utförd på ett 

existerande flervåningshus med stomme i limträ. En livscykelanalys (LCA) utfördes 

för att ta fram var i livscykeln de största utsläppen sker. För att samla in all viktig 

information om projektet utfördes även dokumentanalys. Fortsättningsvis utfördes en 

noggrann litteraturstudie inom ämnet som stödjer och förstärker utförd studie. 

Resultat: Från litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys har resultat tagits fram 

som ligger till grund för framförda förbättringsförslag. Livscykelanalysen har 

identifierat att den största mängden koldioxidutsläpp är 28 % och avges från 

sågverken. Framställandet av lim avger 25 % och transporterna under livscykeln 

avger ungefär 20 %.  

Konsekvenser: Slutsatsen bidrar till att mängden koldioxidutsläpp kan minskas i 

framtida produktion av framförallt byggnader i trä. Där koldioxidutsläppen är som 

störst i livscykeln har följande förbättringsförslag tagits fram för att minska utsläppen. 

Effektivisera sågverk för att minska utsläppen. Framställa och använda ett 

miljövänligare lim med liknande egenskaper. Framställande av biobränsle från 

skogsavverkning, sågverk och limträfabrik som kan användas till transporter.  

Begränsningar: Arbetet har endast behandlat flervåningshus i olika stomsystem av 

trä, troligtvis är problemet aktuellt även för andra byggnader.  

Nyckelord: Flervåningshus, koldioxidutsläpp, LCA, limträ och trästomme.
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1 Inledning 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng inom huvudområdet byggnadsteknik 

skrivs som en del av utbildningen byggingenjörsprogrammet på Tekniska Högskolan i 

Jönköping. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och vid godkänd examination 

erhålls en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen inom 

byggnadsteknik. Arbetet skrivs i samarbete med Moelven Töreboda AB. 

1.1 Bakgrund 
I kvarteret Frostaliden, Skövde, byggs det 350 lägenheter i form av punkthus i trä. 

Satsningen beror bland annat på att Skövde kommun var engagerad i Trästad 2012 

som är ett riksomfattande projekt, samt att staden är i behov av nya bostäder då 

befolkningen succesivt växer. Fram till 2018 byggs två punkthus med 24 lägenheter 

vardera i trästomme från Moelven Töreboda. Stomsystemet är företagets 

egenutvecklade system Trä8 som är ett rationellt byggsystem för höga hus i trä 

(Moelven Töreboda, 2016). 

Byggandet av flervåningshus med trästomme var förbjudet i regelverket fram till 

1994, höghus produceras främst i betongstomme i Sverige (Dodoo et al.; 2014). De 

senaste åren har intresset för att bygga höghus i trä ökat kraftigt och även med 

prefabricerade komponenter. Det ökade intresset beror bland annat på att byggnader i 

betong och stål avger stora mängder av växthusgaser under produktion medan 

konstruktioner i trä avger avsevärt mindre utsläpp under produktion (Lyslo Skullestad 

et al.; 2016). 

 

En metod för att få fram en produkts miljöpåverkan är livscykelanalys (LCA) med 

ISO-standard som ram för beräkningarna. Analysen omfattar från utvinning av 

resurser, genom råvaruproduktion, tillverkning och användning till återvinning eller 

skrotning (Lyslo Skullestad et al.; 2016). Tidigare LCA har genomförts på 

träkonstruktioner, dock finns det få detaljerade studier genomförda på balk- och 

pelarsystem av limträ (Dodoo et al.; 2014).  

 

Den första januari 2016 startade Smart Built Environment en ny handlingsplan med 

en satsning på 200 miljoner kronor. Olika myndigheter, företag, organisationer och 

kommuner är med i denna satsning, däribland programmet Anavitor som är en del av 

planen. Målet är bland annat att minska miljöpåverkan med 40 % till 2030 (Smart 

Built Environment, 2016).  

1.2 Problembeskrivning 
Byggindustrin omfattas av alla moment från råmaterial till färdiga byggnationer och i 

slutändan till rivning där livscykeln börjar om på nytt. De olika momenten bidrar till 

stor konsumtion av energi, vilket i sin tur leder till anmärkningsvärt utsläpp. 

Byggindustrin världen över står för 40-50 procent av alla växthusgaser och 50 procent 

av det totala koldioxidutsläppet (Cuadrado et al.; 2015) (Abd Rashid & Yusoff, 2015). 

Samtidigt är byggnader nuförtiden allt mer energieffektiva under drifttiden, till följd 

av detta har forskare världen över börjat studera mer av uppbyggnadsfasen. Alltså den 

energi som krävs för att konstruera byggnader samt produktionen av material som 

används (Trabucco & Wood, 2016). Vidare har den ökade medvetenheten lett till 

påtryckningar från olika statliga myndigheter i den här frågan och många studier 

utförs för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan (Abd Rashid & Yusoff, 

2015). 
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Enligt Boverkets (Statistiska centralbyrån, SCB) beräkningar bidrar byggprocesser 

sammanlagt till 10 Megaton koldioxidekvivalenter varav 4 Megaton kommer från 

husprojekt (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] , 2014). För att uppnå 

miljökvalitetsmålet i Sverige finns ett regeringsuppdrag att utreda forsknings- och 

kunskapsläget kring klimatpåverkan i byggbranschen utifrån ett livscykelperspektiv 

(Dahl Schlanbusch et al.; 2016). Därför har Boverket förslag till regler för nära-noll-

energihus (NNE) för bostadshus som träder kraft i januari 2021 (Byggindustrin, 

2017). 

 

Debatten kring ämnet är ofta fokuserad på vad det är som kan förbättras energimässigt 

såsom byte av bränsle och utveckling av nya tekniker. Likväl kan utsläppen minskas 

och mål uppnås genom förändringar i produktionen och användningen av material 

(Nässén et al.; 2011). Vanligt förfarande är att utföra en LCA för att bedöma 

miljöpåverkan. LCA metoden med vanligt förfarande ger en noggrann analys och 

genomförandet är relativt nytt i förhållande till byggbranschen som helhet (Abd 

Rashid & Yusoff, 2015).  

 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stiger eftersom de globala utsläppen 

ökar vilket resulterar i att klimatet blir allt varmare. För att begränsa höjning av 

temperaturen till under två grader måste utsläppen halveras till år 2050 och vara näst 

intill noll 2100 (Naturvårdsverket, 2016). Miljömålsberedningen kom med ett förslag 

2016 om att Sverige ska ha noll nettoutsläpp 2045 för att det ska ske en drastisk 

förändring och göra det möjligt att nå målet (Byggindustrin, 2016). I en studie 

genomfördes LCA för två olika flervåningshus i trä. Där den totala klimatpåverkan 

hos de två projekten undersöktes. Slutsatsen visade att produktion, underhåll och 

rivning stod för 40-50 procent för det ena huset, respektive 60-70 procent för det 

andra huset (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att ta fram åtgärdsförslag för hur koldioxidutsläppen kan minskas i delar som 

har störst inverkan på mängden koldioxid under livscykeln för ett flervåningshus i trä.  

För att uppnå målet ställdes följande frågeställningar: 

1. Hur mycket koldioxidutsläpp avger ett flervåningshus i trä? 

2. Var i livscykeln sker de största koldioxidutsläppen? 

3. Vilka förslag på åtgärder kan ges för att minska koldioxidutsläpp från delar 

som har störst inverkan på mängden koldioxid för ett flervåningshus i trä? 

1.4 Avgränsningar 
Konstruktionen som analyserats är uteslutande ett stomsystem i limträ med avseende 

på koldioxidvärden. Byggnaden kommer att ge plats för 24 bostadsrätter. Analysen 

omfattar hela livscykeln från vagga till grav och alla fyra faserna i en LCA. Under 

drifttiden räknar vi dock inte med energisystemen då dessa inte påverkar stommens 

miljöpåverkan. Det är de delar i livscykeln där utsläppen är som störst som undersökts 

lite noggrannare för att se vad som kan förbättras i just de skedena. Genom företaget 

erhölls det material som behövdes för att utföra en LCA och resterande information 

som saknades erhölls genom datainsamling. 
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1.5 Disposition 
Fortsättningsvis innehåller rapporten sex huvudkapitel där kapitel 2 Metod och 

genomförande presenterar valda metoder för att samla in empiri. I kapitel 3 Teoretiskt 

ramverk framförs vilka teorier som ligger till grund för att besvara frågeställningarna.   

Vidare i kapitel 4 Empiri sammanställs insamlad data från fallstudie, dokumentanalys 

och litteraturstudie. Inga egna värderingar vägs in i detta kapitel. I kapitel 5 Analys 

och resultat redovisas ett vetenskapligt hållbart resultat som besvarar 

frågeställningarna. I kapitel 6 diskuteras en sammanfattning av resultat, implikationer, 

begränsningar, slutsats, rekommendationer och avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 



Metod och genomförande 

4 

2 Metod och genomförande 
Metod och genomförande ger en överskådlig beskrivning av arbetets genomförande 

och arbetsgång. Kapitlet redogör relevanta undersökningsmetoder för arbetets 

datainsamling som litteraturstudie, LCA och dokumentanalys. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Problemet är att utsläppen behöver minskas till det obefintliga och då även med det 

material som anses vara det mest fördelaktiga ur miljösynpunkt. Det som undersökts 

är företagets stomsystem Trä8 med hjälp av en LCA med fokus på konstruktionens 

koldioxidutsläpp. Genom att utföra en analys och se var i livscykeln de största 

koldioxidutsläppen sker, har vi gett förslag på åtgärder för att minska utsläppen. 

Resultatet redovisas i koldioxidekvivalenter, eftersom miljöpåverkan ofta mäts i 

denna enhet är det jämförbart och även de som inte är kunniga inom området kan 

relatera till resultatet. 

Strategin som använts i arbetet är en kvalitativ fallstudie, vilket innebär att det som 

analyserats är ett avgränsat problem hos ett enskilt projekt som finns i verkligheten 

med hjälp av olika datakällor (Skärvad & Lundahl, 2016). Dokumentinsamling i form 

av dokumentanalys är en vanlig metod vid utförande av fallstudie. Exempelvis är 

dokument från organisationer och virtuella produkter något som använts i arbetet 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Arbetet har kvantitativ karaktär då fokus är LCA och 

resultat i form av matematisk data. Det är ett lämpligt tillvägagångssätt då studien ger 

en god översikt av ett fenomen (Blomkvist & Hallin, 2015). 

2.1.1 Fallstudie 
En fallstudie beskrivs oftast som en forskningsmetod som bygger på att, under en 

begränsad tidsperiod, studera ett fenomen i sitt naturliga sammanhang, där gränsen 

mellan fenomenet och omgivningen inte alltid är helt klar (Jakobsson, 2011). I de 

flesta fallstudier är syftet att härleda en nära eller på annat sätt en fördjupad förståelse 

av ett enda eller ett mindre antal fall, sett i sitt verkliga sammanhang. Där närheten 

syftar till att skapa en ovärderlig och djup förståelse (K.Yin, 2012). Resultatet av en 

fallstudie är ofta en ny teori eller vidareutvecklad teori med giltig empiri. Metoden är 

lämplig när syftet är att forska, förklara eller beskriva samt när frågor om hur och 

varför ställs (Blomkvist & Hallin, 2015). I denna fallstudie analyseras ett specifikt 

projekt där syftet är att ta fram generella åtgärdsförslag för att minska 

koldioxidutsläppen vid produktion av flervåningshus i trä.   
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan redovisas koppling mellan frågeställningar och metoder vi har valt att använda 

för att bemöta de tre frågorna. Detta visas även i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder. 

 

2.2.1 Frågeställning 1  
”Hur mycket koldioxidutsläpp avger ett flervåningshus i trä?” 

Litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys. En litteraturstudie utfördes för att 

stärka utförd fallstudie i form av LCA. Dokumentanalys utfördes för att få med all 

viktig indata. 

2.2.2 Frågeställning 2  
”Var i livscykeln sker de största koldioxidutsläppen?” 

Litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys. I detta fall utfördes litteraturstudie 

och dokumentanalys för att jämföra resultat från tidigare utförda studier inom samma 

område. Med hjälp av en fallstudie i form av en LCA klargörs var de största 

koldioxidutsläppen sker.  

2.2.3 Frågeställning 3  
”Vilka förslag på åtgärder kan ges för att minska koldioxidutsläpp från delar som har 

störst inverkan på mängden koldioxid för ett flervåningshus i trä?” 

Litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys. Information om vad som kan 

förbättras erhölls med grund i utförd LCA och dokumentanalys. Genom utförd 

litteraturstudie sammanställdes de rekommendationer som tagits fram från tidigare 

studier. 



Metod och genomförande 

6 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Datainsamling består huvudsakligen av en fallstudie som ihop med dokumentanalys 

och litteraturstudie ger svar på frågeställningarna. Val av metoder beskrivs nedanför 

med stöd i vetenskapliga handböcker.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Utförd litteraturstudie redovisar befintlig kunskap inom ämnet och var forskningen 

befinner sig samt varifrån studien är uppbyggd (Blomkvist & Hallin, 2015). En 

litteraturstudie stärker undersökningen på flera olika sätt, eftersom resultatet tolkas 

bäst i ljuset av vad som finns känt inom ämnet sen tidigare. Utifrån litteraturstudien 

upptäcks de teorier som använts i ämnet och som kan vara vägledande när det 

planeras för ny undersökning (Merriam, 1994).  

2.3.2 Livscykelanalys (LCA) 
LCA består av fyra delar enligt följande:  

 Del 1. Syfte och avgränsning 

 Del 2. Inventering 

 Del 3. Miljöpåverkansanalys 

 Del 4. Tolkning  

Den första delen avgör syftet med studien, systemgränser och lämpliga enheter. Den 

andra delen är en livscykelinventering som är en datainsamlingsprocess av det som är 

relevant. Denna del är ofantligt stor och finns egentligen ingen maxgräns på hur 

mycket datainsamling som kan göras. Därför görs nästan alltid avgränsningar på 

vilken data som är nödvändig för just den analysen som är intressant i det specifika 

fallet. Del tre är miljöpåverkansbedömning och resursberäkning. Det är i denna del 

som LCA sammanställs. Vilken typ av miljöpåverkan och i vilken mängd det aktuella 

objektet avger under sin livscykel. Under sista delen tolkas och utvärderas resultatet 

från tidigare del (Abd Rashid & Yusoff, 2015). 

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys kan involvera en rad olika varianter av dokument, både som primär 

och sekundär källa, som tillsammans bidrar med empiriskt data till en analys. Vilka 

dokument som samlas in bestäms utifrån syfte och frågeställningar. Dokument som 

samlas in kan bland annat vara email, dagböcker, tidsplaner, foton, protokoll och 

manualer (Blomkvist & Hallin, 2015). I denna studie ska kompletterande information 

till fallstudien samlas in, exempelvis miljövarudeklaration, leveransspecifikationer 

med information om transportdata samt produktionsdata om tillverkningen av limträ.
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2.4 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med funderingar över vilka problem som finns i byggbranschen och 

vad som är aktuellt för tillfället. Ett nytt miljömål tillsammans med det aktuella 

byggandet av flervåningshus i trä formade tre frågeställningar och ett mål. En 

övergripande litteraturstudie utfördes i början av arbetet för att läsa på inom ämnet.  

Teoretiskt ramverk ger en bakgrund till stomsystemet som analyserats, vad en LCA 

är, vilka program som finns för att utföra LCA och vad växthuseffekt innebär. De 

teorier som valts skapar en övergripande förståelse för att kunna genomföra en LCA 

och analysera dess utfall. 

När det var fastlagt vilka metoder och teorier som skulle användas i arbetet utfördes 

litteraturstudien mer noggrant. Vetenskapliga referenser söktes oavbrutet under hela 

arbetet för att samla in relevanta artiklar, forskningsbidrag med mera. Information har 

samlats in med specifika sökord, nyckelorden var följande: ”LCA”, ”environmental 

impact”, ”high rise timber building”, ”GHG emissions” och ”wooden building”. 

Litteraturstudien ligger till stöd för resultat från utförd fallstudie och dokumentanalys. 

Inför fallstudien behövdes indata specifikt för stomsystemet Trä8 och det samlades in 

i olika dokument, som var följande: Byggvarudeklaration, miljödeklaration, certifikat 

och råvarupolicy. Fallstudien genomfördes genom en LCA i programmet Anavitor 

och för att all indata skulle stämma överens med projektet hölls en personlig 

telefonkommunikation med produktutvecklarna till programmet. En modell av 

stomkonstruktionen laddades in i programvaran Anavitor. De olika byggdelarna i 

konstruktionen kopplades ihop med färdiga recept som produktutvecklarna på 

Anavitor upprättade specifikt för projektet. Recepten innehåller miljödata från en 

specifik byggdel eller ett material, t.ex. limträ. 

Fortsättningsvis sammanställdes resultat från empirin som sedan analyserades. Till 

sist fördes en diskussion med konkreta slutsatser, begränsningar i arbetet och förslag 

till vidare forskning.  

2.5 Trovärdighet 
Kvaliteten i ett vetenskapligt arbete kan delas in i validitet som innebär att man 

undersöker rätt sak och reliabilitet som innebär att arbetet undersöks på rätt sätt 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Hög validitet förutsätter en hög reliabilitet men det 

garanteras inte när förhållandet istället är tvärt om (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Metoderna som har valts förväntas ge hög validitet och reliabilitet.  

För metoden litteraturstudier var avsikten att använda vetenskapliga referenser som 

noggrant och kritiskt valts ut. Genom att använda specifika sökord och granska dess 

innehåll säkerhetsställa att litteraturen är inom ämnesområdet anses det uppfylla hög 

validitet och reliabilitet. De vetenskapliga artiklarna som används har blivit granskade 

och opponerade på innan publicering i tidskrift. Referenserna hämtades från olika 

oberoende källor för att få en spridning på informationen och därmed uppnå en god 

reliabilitet (Blomkvist & Hallin, 2015). Alla frågeställningar besvaras delvis med 

litteraturstudier. Resultatet från utförd analys jämfördes sedan med litteraturstudierna 

så rimliga värden erhållits.  

När fallstudien utfördes användes en 3D modell från företaget där miljöpåverkan från 

konstruktionen beräknades genom ett datorprogram konstruerat för ändamålet. 
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Eftersom LCA praktiskt taget ger svar på de två första frågorna och en del av tredje 

frågan så var det en självklar metod att använda. Om datainsamlingen är gjord på ett 

korrekt sätt kommer det ge liknande resultat oberoende av vem som utför analysen 

vilket ger en hög reliabilitet. Dock får inte förbises att beroende på metodval och 

antaganden kan resultatet skifta, eftersom ISO-standarden är en ramverksstandard är 

den flexibel och därför utformad för att vara tillämplig i olika syften. (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2014)  

Vid utförande av en fallstudie är insamling av dokument en vanlig metod för 

information (Blomkvist & Hallin, 2015). För att skapa ett trovärdigt underlag till 

analysen utfördes dokumentanalys som bidrog till att besvara frågeställningarna. 

Dokument som har analyserats är framtagna för det specifika projektet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Teoretiskt ramverk ger en vetenskaplig grund och förklaringsansats till det problem vi 

har valt att arbeta med. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
De teorier som presenteras nedan ger möjligheten att besvara frågeställningarna. Detta 

visas även i figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier. 

 

3.2 Livscykelanalys (LCA) 
LCA utfördes ursprungligen på produkter i slutet av 1960-talet, till en början 

genomfördes analyserna på olika förpackningsmaterial. Varierade resultat och brist på 

en enhetlig metodik bidrog till en standardiseringsprocess som startade i början av år 

1990. Senare upprättade Internationella standardiseringsorganisationen ISO-serien, 

däribland kom standardisering för miljöledningssystem ISO 14000. I slutet av 1990-

talet framtogs LCA-standarden som delstandarder och blev ISO 14040-serien. (IVL 

Svenska Miljöinstitutet, 2013)  

LCA är en metod med ISO-standard som ram för beräkningarna. Systemet används 

för att få fram en produkts miljöpåverkan. Allt från utvinning av resurser, genom 

råvaruproduktion, tillverkning och användning till återvinning eller skrotning (Lyslo 

Skullestad et al.; 2016). LCA ger den bästa bedömningen av eventuella konsekvenser 

i klimatet enligt Europakommissionen (Dahl Schlanbusch et al.; 2016).  

För att skapa en förståelse i hur en LCA utförs för en byggnad krävs det att förtydliga 

vilka delar av livscykeln som ingår i beräkningen, detta visas i figur 3 nedan (Sveriges 

Byggindustrier, 2016). Vagga till grav omfattar hela livscykeln A1-C4 och vagga till 

grind omfattar endast byggprocessen A1-A5.  
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Figur 3. Byggnadens livscykelskeden (Sveriges Byggindustrier, 2016). 

3.3 Anavitor 
Programmet som kommer utföra LCA är Anavitor och är ett hjälpmedel för att ge en 

uppfattning av de miljömässiga konsekvenserna ur en livscykel hos en produkt (IVL 

Svenska Miljöinstitutet, 2007). Det totala utsläppet av växthusgaser, som koldioxid 

och metan, beräknas för hela livscykeln i programmet. All information kan räknas 

med som bland annat material, byggmaskiner, energi för att hålla normal 

inomhustemperatur etc. (Byggindustrin, 2008).  Konceptet med Anavitor är att det ska 

vara en förutsättning för att kunna göra en LCA kostnadseffektivt utan att vara expert. 

Det finns exempelvis färdiga miljödata för produkter som används till byggnaden. Om 

det saknas leverantörsdata så finns en databas som innehåller generellt framtagna data 

anpassade efter den svenska marknaden (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2014).  

Det finns flertalet liknande program som innan Anavitor var utvecklat användes för 

att ta fram miljöpåverkan. Det var program som bland annat Ecoeffect som 

utformades av Högskolan i Gävle och systemet Hållbara byggnader utformat av 

Svenska miljöinstitutet (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2007). Även liknande 

beräkningar i Excel kan användas till att utföra en LCA, exempelvis Carbon Footprint 

där en mängd olika värden för konstruktionen matas in (Carbon footprint). 

Tanken med programmet Anavitor är att det ska vara möjligt att utföra beräkningarna 

genom att föra över redan tillgänglig information om projektet till exempel från 

kalkyl, 3D-modell och mängdförteckningar (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015). 
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3.4 Trä8 
Trä8 är ett pelarbalksystem som är framtaget av Moelven Töreboda AB och används 

vid byggnation av flervåningshus. Trä8 är snabbt, kostnadseffektivt, miljövänligt och 

har goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet. Eftersom det är ett prefabricerat 

byggsystem är montagetiden kort och kan snabbt ge väderskydd för hela byggnaden. 

Det är ett öppet byggsystem helt i trä med upp till 8 meters spännvidd på bjälklaget, se 

figur 4 nedan. Trä8s byggdelar består av pelare och balkar i limträ samt 

stabiliseringselement av limträ och kerto. Kerto är en skiva av fanérskikt med fibrerna 

i olika eller samma riktning beroende på vilka egenskaper som efterfrågas. Sedan 

består golv- och takbjälklag av kerto samt smidesbeslag (Moelven Töreboda, 2009).  

 

 

Figur 4. Stomsystemet Trä8. 

 

Försäljningen av limträ ökade med 13,5 % i Sverige 2016, en stabil positiv trend med 

fortsatt kraftig ökning (Svenskt trä, 2017). Det växande användandet av 

limträbyggande beror delvis av uppgång på byggmarknaden men även att marknaden 

börjat förstå fördelarna med limträ och det är ett paradigmskifte på gång. Det går att 

kombinera spännande arkitektur med minskade klimatavtryck genom att använda 

limträ som konstruktionsmaterial. Flervåningshus byggda i trästomme i Sverige stod 

för 1 % år 2000 och ett decennium senare står flervåningshus av trä för 15 % (Svenskt 

trä, 2012).  

3.5 Växthuseffekt 
Växthusgaser är ett samlingsnamn för koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade 

gaser. För att dessa gaser ska vara jämförbara multipliceras alla utsläpp förutom 

koldioxid med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP). 

Denna faktor är olika för respektive gas och räknas då om till koldioxidekvivalenter 

(Naturvårdsverket).  
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Följden av oljekrisen på 1970-talet ledde till energieffektivitet inom bostadssektorn 

med fokus på att minska energiförbrukningen. Kunskapen har decennier senare ökat 

och omfattar nu utsläpp av växthusgaser, den globala uppvärmningen, fossila bränslen 

samt utveckling av förnybar energi (Nejat et al.; 2014). Det är noggrant kontrollerat 

med utsläpp av växthusgaser under drifttiden. För nya energieffektiva byggnader 

utgör energianvändning under driftsfasen 40-50 procent av det totala utsläppet. 

Utsläpp under resten av livscykeln utgör 50-60 procent av det totala utsläppet (Lyslo 

Skullestad et al.; 2016). Grunden till varför det inte är lika strikt under 

byggproduktion och rivning är för att plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler 

endast reglerar det som sker i driftsfasen hos byggnader (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] , 2014).   

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som valts stödjer den empiri som presenteras i kapitel 4. I figur 5 nedan 

visas koppling mellan de tre teorierna. LCA utförs på stomkonstruktionen Trä8 som 

ska jämföras mot resultat från tidigare analyser. Det är LCA som redovisar var de 

största koldioxidutsläppen sker och moment som bidrar mest till växthuseffekten. 

Resultatet från utförd analys i Anavitor visar vilka moment i livscykeln som har störst 

inverkan på utsläppsmängden för att angripa och förändra för att minska utsläppen av 

koldioxid. Minskade koldioxidutsläpp ger med andra ord minskad växthuseffekt och 

klimatpåverkan. 

 

Figur 5. Koppling mellan valda teorier. 
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4 Empiri 
Empirin baseras på resultat från utförd fallstudie samt litteraturstudie och 

dokumentanalys som är nödvändig för ett fulländat utfall. Resultatet ska belysa hur 

mycket koldioxidutsläpp ett flervåningshus i trä avger samt vilka moment som är de 

mest kritiska. 

4.1 Litteraturstudie 
Enligt Lyslo (2016) avger ett flervåningshus i korslimmat trä mellan 30-65 kg CO2-

ekv/m
2
 beroende på antalet våningar. Beräkningen är attribuerad till ett specifikt 

projekt och metoden är utförd efter Environmental Product Declaration (EPD) praxis. 

EPD är miljödeklarationer av materialen, där miljödata från produktionen av 

materialet redovisas. Ett flervåningshus om sju våningar visade sig avge ca 37,8 kg 

CO2-ekv/m
2
 där resultatet gäller för bruttoarean. Hela byggnaden beräknades med en 

livslängd på 60 år och skörden förutsattes vara hållbar genom att återväxten har 

samma tid som livslängden på byggnaden. Dock utfördes endast analysen från vagga 

till grind. 

En byggnad i massivträ med enbart trämaterial i klimatskalet avger 200 kg CO2-

ekv/m
2
. Resultatet är exklusivt drifttiden och är utförd enligt aktuella gemensamma 

metoder som antogs efter en granskning av tidigare utförda LCA. Antalet våningar 

framgick inte i studien. Om byggnaden istället har betongstomme med samma 

förutsättningar avger den 370 kg CO2-ekv/m
2
.  (Røyne et al.; 2016) 

I en utförd fallstudie analyserades två byggnader varav en konstruerad i korslimmat 

trä, denna byggnad visade sig avge 281 kg CO2-ekv/m
2
. Hela byggnaden beräknades 

där livscykeln bortsett från drifttiden beräknades och skördeperioden sattes till 80 år. 

Antalet våningar framgick inte i studien. (Peñaloza et al.; 2016) 

Genom att utföra en kostnadslivscykel för en byggnad visar Nässén (2011) att ett 

fyravåningshus med trästomme avger 70 kg CO2-ekv/m
2
. I beräkningen av livscykeln 

inkluderas produktion av material och montering, produktion av byggnad, materialets 

upptagning av koldioxid samt rivning.  

Produktion av material och byggnad avger olika mängd koldioxidutsläpp beroende på 

byggsystem. En jämförelse mellan modulsystem, balk- och pelarsystem samt system 

av korslimmat trä visar att de olika systemen avger 139 kg CO2-ekv/m
2
, 159 kg CO2-

ekv/m
2
 respektive 120 kg CO2-ekv/m

2
. Beräkningarna utfördes på en byggnad om 

fyra våningar och de tre systemen implementerades på samma byggnad. (Dodoo et al.; 

2014) 

I en genomförd LCA sker det största utsläppet under driftsfasen med 95,3–96,7 % av 

det totala utsläppet (Pajchrowski et al.; 2013). Endast 3,6–5,6 % sker under 

produktionen av byggmaterial, transport av byggmaterial och produktion på 

byggarbetsplatsen. Av det totala utsläppet under byggnadens livscykel utgör rivning, 

transport av rivningsmaterial och slutlig deponering av rivningsavfall (-0,22)-(-0,78) 

%. Det negativa värdet kan förklaras genom återvinning genom energiutvinning och 

återanvändning av rivningsmaterialet. Studien utfördes på ett trähus i två fall där det i 

första fallet var traditionellt trähus och i det andra fallet var huset byggt som ett 

passivhus. Hela livscykeln var beräknad i analysen med alla driftsystem inräknade. 
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Røyne (2016) jämförde två byggnader i betong respektive trä, drifttiden och alla 

byggnadens installationssystem inkluderas i beräkningarna. Konstruktionernas utsläpp 

av koldioxid är fördelade på produktion, byggnation, drifttid och rivning enligt tabell 

1 nedan. Drifttiden står för den största delen av utsläppen för båda konstruktionerna. 

Träkonstruktionens drifttid står för 80 % och betongkonstruktionens för 70 %. 

Produktionen av material är i båda fallen den fasen med näst mest koldioxidutsläpp 

efter drifttiden. Produktion av trämaterial står för 15 % och produktionen av betong 

materialet 26-28 %.  

Tabell 1. Sammanställning av utsläppen i de olika faserna, Røyne (2016). 

Material Produktion av 
material 

Byggnation Drifttid Rivning 

Träkonstruktion 15 % 2-3 % 80 % 2-3 % 

Betongkonstruktion 26-28 % 3-5 % 70 % 3-5 % 

I en fallstudie utförd av Peñaloza (2016) analyserades två liknande träkonstruktioner 

där hänsyn enbart tagits till byggnadens material och inte energisystemen. Denna 

studie visade att största utsläppen av koldioxid sker i produktion av byggmaterial, ca 

45 %. Under transport av byggmaterial, produktion på byggarbetsplats sker 20-25 % 

av utsläppen och driften står för 20-25 % av det totala koldioxidutsläppet. Sista skedet 

i livscykeln rivning och hantering av avfall utgör enbart 8-10 % av utsläppen. 

Sammanställning av faserna visas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Sammanställning av utsläppen i de olika faserna, Peñaloza (2016). 

Material Produktion 
av material 

Byggnation/transport 
till byggarbetsplats 

Drifttid Rivning 

Träkonstruktion 45 % 20-25 % 20-25 % 8-10 % 

Nässén (2011) undersökte en betongstomme och en trästomme från Wälludden. I 

beräkningarna ingår byggnation, förkolning, materialets upptagning av koldioxid och 

rivning av byggnaden. Resultatet visar att mängden koldioxidutsläpp från trästommen 

är som störst under byggnationen 36 %, upptagning av koldioxid är i detta fall -41 % 

och rivning utgör 22 % utav utsläppen. 

I en jämförelse mellan tre olika byggsystem visar det sig att i alla systemen är 

mängden koldioxidutsläpp överlägset störst under produktion av både material och 

byggnad, se tabell 3 nedan. När byggnaden antogs vara av korslimmat trä är utsläppen 

fördelade på produktionen 55 %, drift med cirka 40 %, rivning och återvinning står 

för resterande 5 %. Med modulsystem som uppbyggnad är utsläppen fördelade med 

produktion 58 %, drift omkring 35 %, rivning och återvinning 7 %. När 

konstruktionen är ett balk- och pelarsystem står produktionen för 55 %, drift för 35 %, 

rivning och återvinning för cirka 10 % (Dodoo et al.; 2014). 
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Tabell 3. Sammanställning av utsläppen i de olika faserna, (Dodoo et al.; 2014) 

Material Produktion av 
material/byggnation 

Drifttid Rivning 

Korslimmat trä 55 %  40 %  5 %  

Modulsystem 58 %  35 %  7 %  

Balk- och 
pelarsystem 

55 % 35 % 10 % 

I en studie av (Nejat et al.; 2014) sammanfattades de tio länderna i världen som har 

störst mängd koldioxidutsläpp. Tyskland var det landet i Europa med störst mängd 

koldioxidutsläpp. Detta trots att de minskat utsläppen mest av de tio inkluderade 

länderna. Dem har minskat utsläppen med 30 %. Orsaken till denna minskning är en 

strängare energipolitik, högre miljökrav, modern teknik, energieffektivare byggnader, 

stora investeringar i förnybar energi samt ökad användning av renare energikällor.  

Peñaloza (2016) visar i sin fallstudie att ökad användning av biobaserade material i 

byggnader kan minska koldioxidutsläpp med 5 %. I denna LCA jämfördes skillnaden 

när man ersatte traditionellt material till biobaserade material i hela klimatskalet. 

Under avverkning av skog lämnas ofta biprodukter i form av grenar, trädtoppar och 

blad kvar i skogen. Dessa biprodukter är utmärkt att använda som energikälla och kan 

ersätta bränsle till transporter. I en jämförelse där fossilt bränsle ersattes med 

biobränsle till transport från skog till fabrik visade sig koldioxidutsläpp minska med 

ungefär 77 % (Gustavsson & Sathre, 2005). I detta fall antogs 70 % av skogsresterna 

ha använts till biobränsle.  

Enligt Cuadrado (2015) är det lämpligt att använda sig av lokalt virke från lagligt 

skogsbruk, spårbarhet av virket blir då enkel. Se till att tillverkningsföretag uppfyller 

miljöbestämmelser och är certifierade, eftersom bättre kvalitet förbättrar livslängden. 

Under processer är det viktigt med användning av förnybara energikällor, 

återanvändning och att ha ett fungerande avfallshanteringssystem.  

För ett hållbart nyttjande av trä så är det tänkbart bäst att använda träprodukter med en 

livslängd som stämmer överens med träets omloppstid eftersom det möjliggör en 

hållbar avverkning, vanligtvis är det minst 30 år och fortsätter över 100 år. 

Europaparlamentet har inrättat en princip som säger i vilken ordning träet bör 

användas; träbaserade produkter, återanvändning, återvinning, bioenergi och 

avfallshantering (Ramage et al.; 2016).  

Materialval påverkar inte bara mängden utsläpp under tillverkningsprocessen men 

också vid hantering efter rivning (Börjesson & Gustavsson, 2000). Beräkning utfördes 

utifrån ett livscykelperspektiv på ett flervåningshus. Om allt rivningsvirke från 

byggnaden används till att ersätta fossila bränslen kommer nettobalansen för 

växthusgaser bli något positiv. Alternativt istället återanvända en del utav 

rivningsvirke till exempel i en ny byggnad eftersom nettobalansen för växthusgaser då 

förbättras och möjligtvis ge ett negativt utfall. 
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Under 2012 gjordes utbildningsinsatser inom Lean production och hösten 2012 

implementerades arbetssättet 5S i Moelven Törebodas fabrik. 5S handlar i grunden 

om att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Minska de icke värdeskapande 

aktiviteterna och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Moelvens mål är att fortsätta 

arbetet med LEAN-tänk och att det ska genomsyra hela företaget. (Moelven, 2013) 

Lean production är ett produktionssystem som är inriktat på organisationens lärande 

genom ständiga förbättringar. Systemet har sitt ursprung i Toyota Production System 

och förknippas med att minimera slöseri. Syftet är således att minska onödiga steg i 

arbetsprocessen genom att eliminera avfall som anses vara utan värde för produkten 

eller tjänsten. Tidigare var fokus på att eliminera bland annat omarbetning, onödiga 

bearbetningssteg, flytt av material, flytt av personal, väntetider, överskott av lager och 

överproduktion. Senare har även andra aspekter av tillverkningen tagits med i 

systemet från början av livscykeln till färdig produkt (Mrugalska & Wyrwicka, 2016). 

En metod som används i Lean production är 5S-principen som används för att 

standardisera, sortera, strukturera och systematiskt städa (Goerke et al.; 2015). 

4.2 Dokumentanalys 

4.2.1 Miljödeklaration Limträ 
Produkten som miljödeklarationen gäller för är en limträbalk, hållfastighetsklass L 40, 

som är en komposit av trälameller av gran som fogats ihop med lim. För att foga 

samman trälamellerna används två olika typer av lim, MUF (melamin-urea-

formaldehys) och PRF (fenol-resorcinol-formaldehyd). De båda limmen är godkända i 

klimatklass U enligt Nordiska Limtränämnden. Klimatklass U innebär att limmet är 

godkänt för användning vid konstruktionslimträ.  

Miljödeklarationen är utformad för 1 m
3 

limträbalk, som innehåller ungefär 98 % trä, 

1,5 % lim och resterande 0,5 % är förpackningar och skydd så som plast. Virket som 

används till tillverkning av limträbalkar hos Moelven Töreboda kommer uteslutande 

från lokala skogsbruk. Dessa skogsbruk följer de grundkrav som står i svenska 

skogsvårdslagens paragraf 1. Att skogen skall hanteras hållbart på det viset att det ger 

god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.  

Enligt LCA är energiåtgången vid produktion av limträ störst vid sågverket, där 63 % 

av energin går åt. I tabell 4 nedan redovisas de olika utsläppen och energibehoven i 

delarna som ingår i produktion av limträ. Dock så kommer främst energin till 

sågverket i Töreboda från biobränslen.  
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Tabell 4. Energibehov, bidrag till växthuseffekten och Koldioxidutsläpp vid 

produktion av limträ uppdelat i de olika delarna av produktionen. 

Fas/del i 
produktionen 

Energibehov vid 
tillverkning 

% /1 m3 Limträbalk 

Bidrag till 
växthuseffekten, 
GWP 100 år. 

 % /1 m3 Limträbalk 

Koldioxidutsläpp till 
luft 

Kg/1 m3 Limträbalk 

Skogsbruk 4 % 18 % 7,07 kg 

Transport & 
Övrigt 

Ca 6 % - - 

Transport - 21 % 8,25 kg 

Övrigt - 8 % 3,14 kg 

Sågverk 63 % 28 % 11,0 kg 

Lim (MUF) Ca 6 % 25 % 9,83 kg 

Limträfabrik 22 % -  

För att miljövänligt återanvända och vid återvinning av limträ bör man undvika 

kemiska behandlingar. I de flesta vanligt förekommande användningsområden för 

limträ ovan mark är kemiska behandlingar helt onödigt. Det kräver dessutom inget 

underhåll om det används korrekt konstruktionsmässigt. Om behandling eller 

underhåll skulle bli nödvändigt skall det dokumenteras med tanke på framtida 

återanvändning. Detta underlättar för kvalitetsbedömning av en använd produkt. Vid 

förbränning av limträ vid återvinning fås 16MJ/kg för virke med en fuktkvot på 20 %. 

Askan från obehandlat limträ kan sedan återföras till det naturliga kretsloppet. För 

mer information se bilaga 1. 

4.2.2 Byggvarudeklaration Limträ 
Virket till produktionen av limträ i Töreboda är 100 % certifierat virke. Det är 

certifierat av antingen FSC, PEFC eller bägge. Sedan 2011 värms hela anläggningen 

med fjärrvärme som består till del av spill som levererats från sågverket i Töreboda. 

Vid montering på byggarbetsplats då spill kan uppstå eller vid rivning skal limträ 

sorteras som trä eller som brännbart, ingen specialhantering är nödvändig. Då limträ 

utgör ett utmärkt bränsle med liknande utsläpp som rent trä vid förbränning. Det går 

att återanvända limträ om demontering sker försiktigt och rent tekniskt även att 

återanvändas som en ny träbaserad produkt såsom en skiva. 

Moelvens egna lastbilar är specialanpassade för transport av stomsystemets moduler 

och står för 90 % av utleveranserna. Leveranserna är anpassade till företagets 

byggnadselement vilket minskar risken för fel hantering och skador på produkten. De 

kan även optimera lastningen så antalet leveranser blir så få som möjligt. 
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Enligt byggvarudeklarationen för limträ avger en kubikmeter limträ 45 kg CO2-ekv. 

För mer information se bilaga 2. 

4.2.3 Miljödeklaration Kerto 
Kerto är ett trämaterial av flera skikt av faner som korslimmas ihop till skivor i olika 

dimensioner. Kerto är ett starkt byggmaterial i ena riktningen och kan inte vrida sig. I 

byggvarudeklarationen härleds Kertos styrka från den homogena strukturen, tillverkad 

av de nordiska långkorniga barrträden.  

Vid produktion av 1 m
3 

Kerto avges 130 kg CO2-ekv fördelat på utvinning av 

råmaterial och energiåtgång, transport och produktion. Se tabell 5 nedan där det 

redovisas procentandel och mängd utsläpp i de olika produktionsstegen. 

Tabell 5. Koldioxidutsläpp av Kerto. 

Enhet Råmaterial och 
energiåtgång 

Transport Produktion Totalt kg CO2-
ekv/m3 Kerto 

Kg CO2-ekv/ 
m

3
 Kerto 

113 (87 %) 12 (9 %) 5 (4 %) 130 

Om upptagning av koldioxid från råmaterialet tas med i beaktning så har däremot 1 

m
3
 Kerto ett negativt värde på koldioxidutsläppmed -655 kg CO2-ekv. Då har 

utsläppen från produktionen subtraherats med den totala lagrade mängden koldioxid i 

materialet.  

Kerto kan återanvändas på ett liknande sätt som limträ, om det demonteras försiktigt 

och på korrekt sätt. Detta är alltid att föredra då inga nya processer är nödvändiga. Om 

återanvändning inte är möjlig kan det förbrännas. Det innehåller inga farliga avfall 

och bör förbrännas med en temperatur på minst 850°C. Vid förbränning av Kerto 

utvinns 19,4 MJ/kg. För mer information se bilaga 3. 

4.2.4 Forest Stewardship Council (FSC) 
FSC är en certifieringsorganisation som grundades i Toronto, Kanada 1993. 

Grundarna kom från 25 olika länder och ville skapa ett marknadsdrivet verktyg för att 

främja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. År 2017 finns FSC i 82 olika länder 

och kom till Sverige 1996. Sedan 2004 heter organisationen i Sverige Svenska FSC 

och är en fristående, ideell förening. Dock verkar Svenska FSC i enlighet med 

internationella FSC:s värdegrund och stadgar. 

FSCs mål är att främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 

livskraftigt bruk av världens skogar. 

De länderna med mest certifierad skog är Kanada, USA, Ryssland och Sverige. Från 

april 2015 till mars 2017 ökade mängden FSC certifierad skogsmarksareal med 9 

miljoner hektar. För mer information se bilaga 4.
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4.2.5 Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 
PEFC är en fristående global organisation som verkar för uthålligt skogsbruk genom 

oberoende certifiering. Deras målsättning är ett skogsbruk med god balans mellan 

produktion, miljö och sociala intressen.  

År 2015 inkluderade PEFC över 750 000 skogsägare världen över och av dem är ca 

40 000 svenska skogsägare. I Sverige år 2015 fanns det drygt 11 miljoner hektar 

certifierad skogsmarksareal. 

PEFC-märkning på virket har hög trovärdighet internationellt och öppnar upp för en 

större marknad internationellt. Efterfrågan för certifierat virke ökar konstant och fler 

skogsägare behövs för att kunna tillgodose efterfrågan. För mer information se bilaga 

5. 

4.3 Fallstudie 

En fallstudie i form av en LCA har utförts på en befintlig stomkonstruktion av limträ. 

Detta stomsystem är företagets egenutvecklade system Trä8, det är ett balk- och 

pelarsystem. I analysen antogs livstiden för konstruktionen vara 100 år. Enligt LCA 

avger hela konstruktionen 33 459 kg koldioxidekvivalenter. Den totala boarean för 

byggnaden är 1 898 m
2
 och för att förenkla vid jämförelser av liknande studier kan 

detta räknas om till 17,6 kg CO2-ekv/m
2
. Energisystem för byggnaden är inte 

medräknat då undersökningen endast analyserar konstruktionen för stomsystemet och 

ger av den orsaken inget utfall under drifttiden.  

Livscykeln för konstruktionen är uppdelad i skeden och redovisar koldioxidutsläpp i 

de olika momenten enligt tabell 6. Miljöpåverkan är avsevärt störst i produktskedet 

och delas upp i råvaror, transport och tillverkning. I byggnadsskedet är transporter det 

som avger störst utsläpp och därefter bygg- och installationsprocessen. I analysen var 

endast A1-A5, B2, B6 och C1 beräknande i programmet. Med kännedom om hur 

mycket utsläpp en lastbil avger per kilometer har handberäkningar utförts för att få ut 

mängden koldioxidutsläpp från transporter i slutskedet, se nedan.  

Miljöpåverkan från lastbilstransporter är 87,2 kg CO2-ekv/km och användes till 

handberäkningar på två olika sätt. I ett fall multiplicerades miljöpåverkan från 

lastbilstransporter med miljöpåverkan för respektive material, resultatet är den 

sammanlagda transportsträckan för respektive material, se tabell 9. I det andra fallet 

beräknades miljöpåverkan för respektive material fram genom att dividera 

transportsträckan för respektive material med miljöpåverkan från lastbilstransporter, 

se tabell 10.
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Tabell 6. Redovisning av livscykelskeden och miljöpåverkan i de olika momenten. 

 

Stommen innehåller mestadels limträbalkar, limträpelare och kertobalk som skivor. 

Utöver träkonstruktionen är även detaljer av stål för infästningar samt fuktspärr 

medräknat i studien. Den utförda analysen visar att balkar avger betydligt större 

koldioxidutsläpp än pelare som avger ungefär 8 % av det totala utsläppet. Det är dock 

viktigt att veta om att stålbeslag och kertobalkar räknades in i sammanställning för 

balkar. Fördelning mellan objekt i konstruktionen redovisas nedan i tabell 7.  

 

 

 

Livscykelskede Omfattning Miljöpåverkan 

Produktskedet  

A1) Råvaror 

A2) Transport 

A3) Tillverkning 

A1-A3 ∑ 23 669  kg CO2-ekv 

    8 119 kg CO2-ekv 

    2 852 kg CO2-ekv 

    12 698 kg CO2-ekv 

Byggnadsskedet 

A4) Transport 

A5) Bygg- och 
installationsprocessen 

A4-A5 ∑ 4 397  kg CO2-ekv 

    3 176 kg CO2-ekv 

    1 221 kg CO2-ekv 

Användningskedet  

B1) Användning 

B2) Underhåll 

B3) Reparation 

B4) Utbyte 

B5) Ombyggnad 

B6) Driftenergi 

B7) Driftens vattenanvändning 

B1-B7 0 

 

0 

 

 

 

0 

Slutskede 

C1) Demontering, rivning 

C2) Transport 

C3) Restprodukthanering 

C4) Avfallshantering 

C1-C4 ∑ 5 393 kg CO2-ekv 

 

    5 393 kg CO2-ekv 
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Tabell 7. Objektfördelning i konstruktionen. 

Objekt  Antal  Mängd 

Balk 5102 st 210,97 m
3
 

Pelare 75 st 35,66 m
3
 

Kerto 419 st 70,56 m
3
 

Diverse stålbeslag 6933 st 0,99 m
3
 

Resultatet visar fortsättningsvis miljöpåverkan uppdelad mellan materialen i 

stommen. Viktandelen hos limträ är störst med 84,3 % och därefter är kertobalkar 

med en viktandel på 10 % av all mängd. Stålbeslag i konstruktionen utgör endast cirka 

5 % av allt material men avger nästintill lika stor mängd koldioxidutsläpp som limträ. 

Miljöpåverkan uppdelat mellan de olika materialen i konstruktionen redovisas nedan i 

tabell 8. 

Tabell 8. Redovisning av materialets miljöpåverkan i byggprocessen A1-A5. 

Material Miljöpåverkan Miljöpåverkan 
fördelat på kvm 

Klimatandel Vikt andel  

Limträ 

    Balk 

    Pelare 

12 893 kg CO2-ekv 

    10 757 kg CO2-ekv 

    2 136 kg CO2-ekv 

6,8 kg CO2-ekv/m
2
 45,9 % 84,3 % 

Kerto 4 228 kg CO2-ekv 2,2 kg CO2-ekv/m
2
 15,1 % 10,0 % 

Diverse 
stålbeslag 

10 913 kg CO2-ekv 5,8 kg CO2-ekv/m
2
 38,9 % 4,6 % 

Transportavstånd för trämoduler är 45 km som är sträckan mellan fabriken i Töreboda 

till byggarbetsplatsen i Skövde. Medeltransportsträckan för allt material är 250 km. 

Den totala sträckan från skog till byggarbetsplats samt dess miljöpåverkan redovisas 

för de olika materialen i tabell 9 nedan. Miljöpåverkan från lastbilstransporter är 87,2 

kg CO2-ekv/km och har multiplicerats med miljöpåverkan för material för att få fram 

transportsträckan för materialen.  
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Tabell 9. Totala sträckan för lastbilstransport under livscykelskede A2 enligt tabell 6. 

Material Miljöpåverkan Sträcka transport    
(skog-sågverk-fabrik-
byggarbetsplats) 

Limträ 2427 kg CO2-ekv 211 635 km 

Kerto  288 kg CO2-ekv 25 114 km 

Diverse stålbeslag 137 kg CO2-ekv 11 947 km 

Sträckan mellan bygget och avfallshantering samt transporternas miljöpåverkan för de 

olika materialen redovisas i tabell 10 nedan. I detta fall beräknades miljöpåverkan 

fram genom att dividera transportsträckan med miljöpåverkan från lastbilstransporter. 

Tabell 10. Sträckan för avfallstransport uppdelat på material C2. 

Material Miljöpåverkan Sträcka avfallstransport  

Limträ 4 667 kg CO2-ekv 407 000 km 

Kerto 560 kg CO2-ekv 48 800 km 

Diverse stålbeslag 166 kg CO2-ekv 14 510 km  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 

Den insamlade empirin från litteraturstudien visar att mängden koldioxidutsläpp för 

ett flervåningshus i trä varierar mellan 37,8 kg CO2-ekv/m
2
 till 281 kg CO2-ekv/m

2
. 

Analyserna ger olika utfall beroende på att olika moment har tagits med i 

beräkningarna. Resultaten visar att ett flervåningshus inte nödvändigtvis avger större 

mängd koldioxid per kvadratmeter för att det har fler våningar.  

Utförd livscykelanalys visar att en stomkonstruktion för ett flervåningshus i trä avger 

17,6 kg CO2-ekv/m
2
. Limträ står för 6,8 kg CO2-ekv/m

2
, stålbeslag står för 5,8 kg 

CO2-ekv/m
2
 och kerto står för 2,2 kg CO2-ekv/m

2
.  

Framförallt byggvarudeklarationer och miljödeklarationer visar miljöpåverkan av 

produktionen av byggmaterialen limträ och Kerto. Vilka moment i processen som står 

för den största delen av koldioxidutsläppen samt totala mängden koldioxid som varje 

m
3
 av de olika materialen avger från utvinning av råmaterial till färdig produkt. 

Analysen visar även att produktionen av Kerto nästan avger tre gånger så mycket 

koldioxid som produktionen av limträ. Kerto avger 130 kg CO2-ekv/m
3
 medan limträ 

avger 45 kg CO2-ekv/m
3
.  

I litteraturundersökningen visar studierna variation mellan moment i livscykeln som 

avger störst mängd koldioxid. I två fall är det definitivt driften som står för den största 

mängden utsläpp med 80–96,7 %. Dock är det produktionen som avger störst mängd i 
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två av de andra studierna med 45-58 %. I en studie är driften inte medräknad och då 

sker det största utsläppet under produktionen med 36 %.  

De största koldioxidutsläppen i LCA för stomkonstruktionen Trä8 sker i 

produktionskedet som står för närmare 85 % och byggnadsskedet står för de 

återstående 15 %. Transport avger mest i byggnadsskedet men avger däremot 

obetydligt för transport i slutskedet.  

De moment i produktionen som står för de största koldioxidutsläppen skiljer sig 

mellan materialen. I produktionen av Kerto sker största koldioxidutsläppen i 

utvinningen och framtagningen av råmaterial. Detta moment står för 87 % av Kertos 

totala utsläpp. I produktionen av limträ är det däremot mer jämt fördelat mellan de 

olika momenten, utvinning av råmaterial 18 %, transporter 21 %, sågverk 28 % och 

produktionen av limmet MUF 25 %. Båda materialen är underhålls fria vid 

användning ovan mark och i inomhusmiljö. Vid användning i utomhusmiljö bör 

materialen behandlas med samma konstruktiva och kemiska behandling som för 

massivt trä. 

Återanvändning och återvinning ser i princip likadan ut för materialen. Båda går att 

återanvända vid försiktig demontering. Vid återvinning är det vanligast att förbränna 

materialen och därmed utvinna värmeenergi. Materialen förbränns som vanligt 

trävirke och avger ungefär samma mängd utsläpp som trä. Vid återvinning genom 

förbränning utvinns något mer energi av Kerto än av limträ. Av Kerto utvinns 19,4 

MJ/kg och av limträ utvinns 16 MJ/kg.  

Ett förbättringsförslag som definitivt är det mest övergripande är en strängare 

energipolitik och högre miljökrav. Ökad återanvändning av produkter till bland annat 

nybyggnation och användning av biprodukter till biobränsle minskar klimatpåverkan. 

Certifierat och helst lokalt skogsbruk minskar mängden utsläpp i eftersom det är 

hållbar skogsavverkning som leder till kortare transportsträcka. Vid användande av 

träprodukter är det fördel om träet har samma livslängd som den tänkta byggnaden 

samt. Trä bör återanvändas tills det inte duger längre och istället kan användas till 

bioenergi och avfallshantering. Val av material påverkar miljön vid rivning av hus och 

ett medvetet materialval kan minska mängden utsläpp. 
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5 Analys och resultat 
Analys och resultat sammanfattar insamlad empiri och det teoretiska ramverk som 

tagits fram i form av resultat med valda teorier som grund. 

5.1 Frågeställning 1 
”Hur mycket koldioxidutsläpp avger ett flervåningshus i trä?” 

5.1.1 Analys 

Tidigare utförda LCA för liknande projekt visar stora skillnader beroende på bland 

annat byggnadens utformning, materialval och installationssystem. Alla projekt har 

olika förutsättningar och ger därför olika utfall.  

Enligt litteraturstudien skiljer det relativt mycket mellan de olika undersökningarna 

som sammanställs i tabell 11. Detta beror på att de haft varierande avgränsningar, 

undersökt olika byggnader med olika antal våningar samt olika stomsystem och 

material.  

Tabell 11. Sammanställning av resultatet ifrån litteraturstudien. Där det redovisas 

avgränsningar, stommaterial, antal våningar och koldioxidutsläpp CO2-ekv/m
2
 ifrån 

de olika undersökningarna som studerats. 

Referens Avgränsningar i 
undersökningen 

Stommaterial Antal 
våningar 

Koldioxidutsläpp 
CO2-ekv/m2 

Lyslo (2016)  Vagga – grind  Korslimmat trä 7 37,8 CO2-ekv/m
2
 

Røyne (2016)  Vagga – grav 
(exklusive drifttid) 

Massivträ - 200 CO2-ekv/m
2
 

Nässèn (2011)  Vagga – grav 
(exklusive drifttid & 
inklusive 
koldioxidupptagning) 

Trästomme 4 70 CO2-ekv/m
2
 

Penaloza 
(2016)  

Vagga – grav 
(exklusive drifttid) 

Korslimmat trä - 281 CO2-ekv/m
2
 

Dodoo (2014)  Vagga – grav 
(exklusive drifttid) 

Modulsystem 4 139 CO2-ekv/m
2
 

Dodoo (2014)   Vagga – grav 
(exklusive drifttid) 

Balk- & 
pelarsystem 

4 159 CO2-ekv/m
2
 

Dodoo (2014)  Vagga – grav 
(exklusive drifttid) 

Korslimmat trä 4 120 CO2-ekv/m
2
 

Byggvarudeklarationerna för limträ och kerto anger att limträ avger 45 kg CO2-

ekv/m
3
 och kerto avger 130 kg CO2-ekv/m

3
. Dessa värden är vad de olika materialen 

avger fram till färdig produkt, alltså från utvinning av råmaterial till att produkten är 
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redo för transport från fabrik. Mängden koldioxidutsläpp för limträ i stommen är då 

11 098 kg CO2-ekv och träfiberskiva av kerto avger i detta fall 9 173 kg CO2-ekv. I 

jämförelse med fallstudien ser resultaten olika ut och det beror på att värdet för en 

kubikmeter har ett annat indata värde i programmet. Hänsyn behöver även tas till att 

olika moment i livscykeln är beräknande. 

Totala koldioxidutsläppet för konstruktionen Trä8 fördelat på material enligt utförd 

LCA visas nedan i tabell 12. LCA inkluderar produktskedet, byggskedet och rivning.  

Tabell 12. Miljöpåverkan från stomkonstruktionen under byggprocessen A1-A5. 

Material  Miljöpåverkan kg CO2-
ekv 

Miljöpåverkan kg CO2-
ekv/m2 

Limträ 12 893 kg CO2-ekv 6,8 kg CO2-ekv/m
2
, 

Kerto 4 229 kg CO2-ekv 2,2 kg CO2-ekv/m
2
 

Diverse stålbeslag 10 913 kg CO2-ekv 5,8 kg CO2-ekv/m
2
 

Totalt 28 075 kg CO2-ekv 14,8 kg CO2-ekv/m
2
 

5.2 Frågetällning 2 
”Var i livscykeln sker de största koldioxidutsläppen?” 

5.2.1 Analys 

Litteraturstudien visar att det moment i livscykeln som avger störst mängd 

koldioxidutsläpp är drifttiden. I artiklarna Pajchrowski (2013) och Røyne (2016) är 

installationssystem medräknade. En sammanställning av koldioxid i de olika faserna 

med installationssystem visas nedan i tabell 13. 

Tabell 13. Koldioxidutsläpp i de olika faserna med olika installationssystem. 

Referens Produktion 
i fabrik 

Transport till 
byggarbetsplats/ 
produktion på 
byggarbetsplats 

Drifttid Rivning 

Pajchrowski 
(2013) 

3,6 - 5,6 % 3,6 - 5,6 % 95,3 – 96,7 % (-0,22) – (- 0,78) % 

Røyne (2016) 
trästomme 

15 % 2 - 3 % 80 % 2 – 3 % 

Røyne (2016) 
betongstomme 

26 - 28 % 3 - 5 % 70 % 3 – 5 % 
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I de tre återstående artiklarna Penaloza (2016), Nässén (2011) och Dodoo (2014) är 

inte installationssystemen medräknade i drifttiden. Det visar sig vara genomgående 

produktion på fabrik som står för den största mängden utsläpp av koldioxid. 

Koldioxidutsläpp i de olika faserna utan installationssystem redovisas nedan i tabell 

14. 

Tabell 14. Koldioxidutsläpp i de olika faserna utan installationssystem. 

Referens Produktion i 
fabrik 

Transport till 
byggarbetsplats/produktion 
på byggarbetsplats/drifttid 

Rivning 

Dodoo (2016) 
korslimmat trä 

55 % 40 % 5 % 

Dodoo (2016) 
modulsystem 

58 % 35 % 7 % 

Dodoo (2016)  balk- & 
pelarsystem 

55 % 35 % 10 % 

Penaloza (2016) 45 % 45 % 10 % 

Nässèn (2016) 36 % - 22 % 

Undersökning gjord av Nässén (2011) visar även att stommens upptagning av 

koldioxid är 41 %. Det är en fördelaktig egenskap med trästomme, dock inte 

jämförbart med fallstudien i detta arbete eftersom hela trästommen är beklädd med 

gips och andra material skikt som leder till att upptagning av koldioxid är noll. 

Virket som Moelven använder sig av i produktionen är uteslutande från lokala 

certifierade skogsbruk. Det är en fördel att använda sig av lokalt virke från skogsbruk 

som uppfyller miljöbestämmelser och är certifierade i produktionen för att hålla nere 

koldioxidutsläppen. Transportsträckorna minskar och även livslängden på byggnaden 

förlängs med virke av bättre kvalitet (Cuadrado et al.; 2015). 

Vid produktion av limträ är det ganska liknande koldioxidutsläpp vid flera av de olika 

momenten. De som är anmärkningsvärt är utsläppen vid sågverket som står för 28 % 

och produktion av limmet MUF står för 25 % av det totala utsläppet. Produktion av 

limträ innebär att råmaterialet sågas, hyvlas och till sist sätts lamellerna ihop med det 

tillverkade limmet MUF. Det är även av betydelse att utsläpp från transporter är 21 % 

av det totala utsläppet.  

Vid produktion av den andra beståndsdelen Kerto i byggsystemet Trä8, skiljer det i 

vilka moment som är mest kritiska jämfört med produktionen av limträ. Vid 

produktion av Kerto sker 87 % av koldioxidutsläppen vid utvinning och framställande 

av råmaterial. Transporten står endast för 12 % av koldioxidutsläppen i denna 

produktion.  
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5.3 Frågeställning 3 
”Vilka förslag på åtgärder kan ges för att minska koldioxidutsläpp från delar som har 

störst inverkan på mängden koldioxid för ett flervåningshus i trä?” 

5.3.1 Analys 

I Tyskland har strängare energipolitik och lagar som tvingat fram nytänkande 

resulterat i en minskning av utsläpp med 30 %. Modernare teknik, energieffektivare 

byggnader och renare energikällor har forskats och arbetats fram. Det har även 

investerats stora summor i förnybar energi som börjat ge resultat på mängden 

koldioxidutsläpp (Nejat et al.; 2014). 

Koldioxidutsläppen kan minskas med 5 % genom att använda biobaserade material 

istället för traditionellt material (Peñaloza et al.; 2016). Biprodukter från avverkning 

av skog är utmärkta för framställande av biobränsle och kan ersätta en stor del av det 

fossila bränsle som annars är nödvändig för transport av virket. Om 70 % av alla 

biprodukter används till biobränsle kan koldioxidutsläppen minska med ungefär 77 % 

(Gustavsson & Sathre, 2005). Förnybara energikällor, återanvändning av material och 

ett väl fungerande avfallshanteringssystem under avverkningen och produktionen 

minskar koldioxidutsläppen (Cuadrado et al.; 2015). Ett hållbart nyttjande av 

träprodukter i byggnader innebär att virke som används har en livslängd som stämmer 

överens med träets omloppstid (Ramage et al.; 2016). Om virket vid rivning kan 

användas till framställande av biobränsle eller återanvändas i nybyggnation så kan 

resultatet bli negativt (Börjesson & Gustavsson, 2000). 

Från utförd fallstudie tillsammans med dokumentanalys har generella förslag tagits 

fram för att göra det möjligt att förbättra produktion av trähus. De största 

koldioxidutsläppen i livscykeln visade sig vara i sågverk där lameller sågas och 

hyvlas. Förslagsvis kan sågverk effektiviseras för att minska utsläpp under det 

momentet. Framställande av lim som används vid tillverkning av limträ avger en 

större mängd koldioxidutsläpp och för att minska påverkan bör ett mer miljövänligt 

lim tas fram. Energibehov under produktion bör vara miljöklassad som exempelvis 

biobränsle, vindkraft och vattenkraft. Biprodukter vid skogsavverkning, från sågverk 

samt limträfabrik kan användas till framställande av biobränsle som i sin tur kan 

användas till transporter och maskiner. Om möjligt kan LEAN production tillämpas i 

de olika industrianläggningarna. 
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5.4 Frågeställning 1 
”Hur mycket koldioxidutsläpp avger ett flervåningshus i trä?” 

5.4.1 Resultat 

LCA utförd i detta arbete visar att stommen för ett flervåningshus i trä avger 17,6 kg 

CO2-ekv/m
2
. Analysen inkluderar produktskedet, byggskedet och slutskedet. Inget 

utfall erhölls vid drift. Konstruktionen består till 80 % av limträ, 10 % av kerto-balk 

och 5 % stål. Av det totala koldioxidutsläppet avger limträ och stål ungefär lika stor 

mängd. 

I studier från litteraturundersökningen där LCA genomförts från vagga till grav avger 

byggnaderna från 70 till 281 kg CO2-ekv/m
2
. Byggnaden som avger 281 kg CO2-

ekv/m
2
 beräknades från vagga till grav exklusive drifttiden och skördeperioden antogs 

vara 80 år. 

Vid jämförelse mellan utförd LCA och litteraturundersökning anses resultatet inte 

särskilt rimligt. Koldioxidutsläpp för endast trästommen avger 17,6 kg CO2-ekv/m
2
 

och liknande byggnad där allt material medräknats avger i värsta fall 281 kg CO2-

ekv/m
2
. I liknelse med denna byggnad från litteraturstudien, medräknades inte 

driftsfasen i utförd LCA men ändå är det en betydande skillnad mellan dessa.  

I övriga analyser från litteraturstudien är totala mängden koldioxidutsläpp betydligt 

större. Det beror på att byggnader är beräknande med material utöver stommen samt 

fler moment inkluderat i analyserna. Dock framgår att fler våningar i en byggnad inte 

nödvändigtvis avger större mängd koldioxid per kvadratmeter, däremot har 

materialval en stor inverkan miljöpåverkan.  

5.5 Frågeställning 2 
”Var i livscykeln sker de största koldioxidutsläppen?” 

5.5.1 Resultat 

De största koldioxidutsläppen i utförd LCA sker i stora drag under produktskedet och 

därefter byggnadsskedet. Transport avger störst mängd utsläpp under byggnadsskedet 

men avger minst andel under produktskedet. Analysen visar även att mängden limträ i 

projektet är ungefär 80 % av allt material och stål är knappt 5 % av allt material, trots 

detta är mängden koldioxidutsläpp nästintill densamma för materialen. Vid transport 

av material avges den största mängden utsläpp vid transport av limträ och den totala 

transportsträckan är betydligt längre för detta material. 

Det största bidraget till koldioxidutsläppen i produktionen av limträ kommer ifrån 

sågverken där lamellerna sågas och hyvlas. Denna process står för 28 % av 

koldioxidutsläppen och är tätt följt av framställandet av limmet (MUF) som står för 25 

% av koldioxidutsläppen vid produktion av limträ.  MUF används när lamellerna sätts 

ihop och bildar en limträbalk/pelare. Om energianvändningen vid produktionen av 

limträ beaktas så är energiförbrukningen vid sågverket det överlägset största 

momentet. Sågningen och hyvlingen av lamellerna står för 63 % av 

energiförbrukningen och produktionen på limträfabriken står endast för 22 %. 
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Trots att Moelven uteslutande använder sig av lokalt producerat och certifierat virke 

till sin produktion är transport av virke till sågverk och sedan fabrik en stor faktor. De 

olika transporterna som är nödvändiga i produktionen av limträ står för 21 % av det 

totala utsläppet av koldioxid.  

Det är nästintill uteslutande limträ som har analyserats och av den orsaken är fokus på 

detta material och dess miljöpåverkan. De största koldioxidutsläppen i livscykeln för 

limträ ligger i produktion av material. I några studier från litteraturundersökningen 

avges den absolut största mängden koldioxid under driftsfasen.  

Moment i livscykeln som avger störst mängd för ett flervåningshus i trä är enligt 

litteraturstudien i stora drag drifttiden, produktion av material och därefter 

byggnadsskedet. I studier med drifttiden inkluderad står detta moment för minst 35 % 

av det totala utsläppet. I många av studierna är produktion av material mellan 30 – 50 

% av det totala utsläppet. Under byggtiden var det maximala utsläppet från en analys 

närmare 60 %. 

5.6 Frågeställning 3 
”Vilka förslag på åtgärder kan ges för att minska koldioxidutsläpp från delar som har 

störst inverkan på mängden koldioxid för ett flervåningshus i trä?” 

5.6.1 Resultat 
Rekommendationer utifrån fallstudie och dokumentanalys: 

 Framställa och använda ett miljövänligare lim med liknande egenskaper. 

 Effektivisera sågverk för att minska utsläppen. 

 Förse energibehov vid produktion med miljöklassad energi, som exempelvis 

biobränsle, vindkraft, vattenkraft etc. 

 Använda spill till framställande av biobränsle från skogsavverkning, sågverk 

och limträfabrik. Biobränsle till transporter och avverknings maskiner. 

 Minska mängden stålbeslag i konstruktionen. 

 Tillämpa LEAN Production. 

Sammanfattning av åtgärder som minskat utsläppen i alla skeden i tidigare fall: 

 Lagförändringar och statlig satsning på ny forskning av ny teknik, 

energieffektivare byggnader, renare energikällor och förnybar energi. 

 Byta ut traditionellt material mot biobaserat material. 

 Ta vara på biprodukter från avverkning av skog till framställande av 

biobränsle. 

 Använda sig av lokalt virke som uppfyller miljöbestämmelser och är 

certifierade i produktionen. 

 Arbeta fram ett väl fungerande system för återanvändning och avfallshantering 

av virket i produktion. 

 Använda sig av virke vars livslängd stämmer överens med virkets omloppstid. 

 Välja material med hänsyn till hela livscykeln, så att även vid rivning av 

byggnaden kan materialet återanvändas eller användas till t.ex. biobränsle. 
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Figur 6. Koppling mellan empiri, frågeställningar och teori. 

5.7 Koppling till målet 
Målet var att ta fram förslag på hur koldioxidutsläppen kan minskas i delar som har 

störst inverkan på mängden koldioxidutsläpp under livscykeln för ett flervåningshus i 

trä. För att nå målet och svara på frågeställningar samlades empiri in med hjälp utav 

valda teorier. Koppling mellan empiri, frågeställning och teori visas i figur 6 nedan. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Diskussion och slutsatser ger en kort sammanfattning av studiens resultat, 

konsekvenser och begränsningar. Avslutningsvis formuleras konkreta slutsatser och 

rekommendationer med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
De valda frågeställningarna i detta arbete har gett goda förutsättningar att uppnå 

målet. Dock har all indata som erhölls från dokumentanalysen inte tagits med i utförd 

LCA vilket hade gett ett mer korrekt resultat. Detta beror på att specifik indata endast 

kan matas in av produktutvecklarna och inte av användaren själv. Mycket av 

informationen är istället standard i programmet och alltså från miljödatabasen från 

IVL (Svenska Miljöinstitutet). Således presenterades mer övergripande svar på 

frågeställningarna med hjälp av empirin i kombination med de teorier som valts.  

Validiteten i arbetet är god eftersom referenser hämtades från olika oberoende källor 

och ger på så sätt spridning på informationen. Dock sänks validiteten eftersom 

analysen är utförd på endast en byggnad. Specifika sökord har använts och innehåll 

har noggrant granskats för att litteraturen ska vara inom ämnesområdet. Detta bidrar 

till att ge arbetet hög validitet och reliabilitet. Datainsamling erhölls av företaget och 

dokument som har analyserats är generellt framtagna för materialet. Detta betyder att 

liknande resultat fås oberoende av vem som utför LCA vilket ger en hög reliabilitet.  

Generell indata för materialet har tagits fram, programmet hämtar indata från 

miljödatabasen hos IVL (Svenska Miljöinstitutet) och ISO-standard utgör ramverk för 

programmet. Detta medför att resultatet som uppnåtts i arbetet kan anses trovärdigt. 

Dock visar tidigare utförda LCA för liknande projekt att resultatet inte är särskilt 

trovärdigt eftersom skillnaden är stor. 

Ett bättre resultat från LCA kunde erhållits om mer korrekt indata för konstruktionen 

hade tagits med i programmet. Trots att all indata inte stämmer med det specifika 

projektet så har istället generell miljödata använts. Mer fokus kunde lagts på att få ut 

mer information om de olika momenten för att få ett mer ingående resultat. 

Om LCA utförts i ett tidigare skede kunde ett resultat snabbare erhållits. För att 

använda sig av programmet krävdes dock en modell för att få in grunddata om 

konstruktionen. Därefter uppmärksammades information som saknades och först då 

utfördes insamling av dokument.  

6.2 Metoddiskussion 
Fallstudien utfördes senare i arbetet och kunde ha inletts tidigare för att bearbeta 

analysen och få ett mer korrekt resultat för den specifika konstruktionen. Metoden var 

relevant i arbetet eftersom LCA gav ett utfall på en stomkonstruktion. I de tidigare 

studierna utfördes analyser på hela byggnaden men fokus i detta fall var att se hur 

mängden koldioxidutsläpp kan minskas med avseende på stommaterial. Ett alternativ 

hade varit att analysera hela byggnaden inklusive energisystem.  

Vilka metoder som är lämpliga beror på ändamålet. Fler metoder hade kunnat 

användas i detta arbete, exempelvis hade intervjuer kunnat vara en del i arbetet. 

Anledningen till varför fallstudie var bäst lämpad var till stor del för att kunna utföra 

en LCA och få ett verkligt utfall.  
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6.3 Begränsningar 
Resultatet är generellt godtagbart där utförd analys innefattar en livscykel för ett 

flervåningshus med stomsystem i limträ. Alla våningar av huskroppen innehåller 

ungefär samma komponenter och lika mängd material. Litteraturstudien har gett ett än 

mer generellt resultat över byggnader i trä och inte specifikt för limträkonstruktioner 

eller det analyserade byggsystemet.  

Det är svårt att förutse miljöpåverkan och koldioxidutsläppen vid avveckling av 

byggnaden eftersom livslängden för bygganden är 100 år. Industrin utvecklas och det 

kommer med stor säkerhet ha skett förändringar tills det är dags att avveckla 

byggnaden som studerats i fallstudien. Den avfallshantering som är presenterad i 

fallstudien är som avfallshantering ser ut vid tidpunkten då fallstudien utfördes. Även 

transportmedel och bränslen har beräknats på det sätt som dem drivs av vid tidpunkten 

för då fallstudien utförts.  

Resultatet är inte enbart tillämpligt på flervåningshus av limträ. De flesta likartade 

byggnader kan applicera de förslag som tagits fram i arbetet. Dock är resultatet 

särskilt användbart till byggnation av trähus. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med denna studie var att ta fram förbättringsförslag om hur mängden 

koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä. För att 

uppnå målet ställdes följande frågeställningar: 

1. Hur mycket koldioxidutsläpp avger ett flervåningshus i trä? 

2. Var i livscykeln sker de största koldioxidutsläppen? 

3. Vilka förslag på åtgärder kan ges för att minska koldioxidutsläpp från delar 

som har störst inverkan på mängden koldioxid för ett flervåningshus i trä? 

 

Resultatet bidrar till att framtida produktion av framförallt byggnader i trä har 

möjlighet till minskade koldioxidutsläpp. Förslagen är inte en lösning på hur man når 

miljömålen om noll utsläpp men är en vägledning för minskade utsläpp för de delar 

som har störst inverkan på mängden koldioxid under livscykeln för ett flervåningshus 

i trä. 

I de studier som räknat med olika driftsystem sker de största utsläppen av koldioxid 

under drifttiden. Driftsystemen står för 80-95 % av de totala koldioxidutsläppen under 

livscykeln. Däremot studier som är avgränsade frånsett driftsystem har störst mängd 

koldioxidutsläpp under framtagning av råmaterial till limträfabrik. Hänsyn tas då 

endast till produktion, framtagning av material, montering och diverse transporter som 

är nödvändiga. Sågverken som sågar och hyvlar lamellerna samt framtagning av 

limmet som används till produktion av limträ, står för 53 % av det totala 

koldioxidutsläppet.  



Diskussion och slutsatser 

33 

Förslagsvis kan hänsyn tas till följande slutsatser och rekommendationer för att sänka 

koldioxidutsläpp från konstruktioner av trä och samtidigt komma närmare noll 

nettoutsläpp: 

 Lagförändringar och statlig satsning på ny forskning av ny teknik. 

 Energieffektivisera byggnader så att utsläppen under drifttiden minskar. Bland 

annat i val av installationssystem och hur konstruktionen ser ut. 

 Renare energikällor och förnybar energi. 

 Byta ut traditionellt material mot biobaserat material. 

 Använda biprodukter från avverkning av skog, sågverk och limträfabrik till 

framställande av biobränsle. 

 Använda sig av lokalt virke som uppfyller miljöbestämmelser och är t.ex. FSC 

eller PEFC certifierade i produktionen. 

 Arbeta fram ett väl fungerande system för återanvändning och avfallshantering 

av virket i produktion. 

 Använda sig av virke vars livslängd stämmer överens med virkets omloppstid. 

 Välja material med hänsyn till hela livscykeln, se till att vid rivning av 

byggnaden kan materialet återanvändas eller användas till biobränsle. 

 Framställa och använda ett miljövänligare lim med liknande egenskaper. 

 Effektivisera sågverk för att minska utsläppen. 

 Förse energibehov vid produktion med miljöklassad energi, som exempelvis 

biobränsle, vindkraft, vattenkraft etc. 

 Minska mängden stålbeslag i konstruktionen. 

 Tillämpa LEAN Production. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning för att minska koldioxidutsläppen vid produktion av flervåningshus i 

framförallt trä kan förslagsvis vara följande: 

 Utsläpp från materialtransporter och hur de kan minskas. 

 Effektivisera användandet av energikällor och spillmaterial. 

 Hur ett miljövänligare lim kan produceras och användas till limträ utan att 

försämra kvaliteten. 

 Analys av olika driftsystem för att se vilket som är de mest optimala för ett 

flervåningshus i trä. Analysera om det skiljer sig något mot ett likvärdigt 

flervåningshus i andra stommaterial. 

 Ta fram ett system för återanvändning av limträbalkar och limträpelare. 

 Förslag till förbättring under produktion i fabrik för att minska utsläpp utan att 

produktionen sänks. 
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BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 
 

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 2007 för byggvarudeklarationer (BVD 3) och miljöprestanda enligt 

Miljöstyrningsrådets anvisningar för LCA-baserade deklarationer av byggvaror PCR 2006:02 
 

 
 

Limträ    
 

 

Moelven Töreboda AB  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1 GRUNDDATA  
 

Dokument ID 

1 
Varunamn 

Limträ 
Artikelnamn/ID-begrepp 

Limträ enligt EN 14080:2013 eller L-regler 1997:1 
Varugrupp 

BK04:  021 – Träelement 
Upprättad/ändrad den 

 Ny deklaration   Ändrad deklaration 2013-04-18   
Övriga upplysningar 

Limträ tillverkats, kontrollerats och märkts enligt EN 

14080:2013 eller L-regler 1997:1. 

Hållfasthetsklassificering och limtyp I är tillverknings-

standard. 
 

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER 
 

Företagsnamn 

Moelven Töreboda AB 

Organisationsnummer/DUNS-nr 

556023-8023 
Adress 

Box 49, 545 21 Töreboda 

Webbplats 

www.moelven.se 
Kontaktperson 

Sten-Åke Johansson 

Telefon 

010-122 62 29 
E-post 

Sten-Ake.Johansson @moelven.se 

 

 

 

 

Har företaget miljöledningssystem? 

 Ja   Nej 
Företaget certifierat enligt 

 ISO 9000   ISO 14001   Annat; PEFC, FSC 
Övriga upplysningar 

 
 

3 VARUINFORMATION 
 

Ursprungsland 

Sverige 
Användningsområde 

Konstruktionsmaterial 
Finns säkerhetsdatablad? 

 Ja   Nej   Ej relevant 
Varugrupp 

Limträ 
Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk 

Klassificering                       Ej relevant 

Märkning                              Ej relevant 
Är varan registrerad i BASTA 

 Ja   Nej  
Uppfyller varan egenskapskriterierna enligt BASTA 

 Ja   Nej  
Finns miljödeklaration typ III för varan? 

 Ja, se not 8   Nej  
Övriga upplysningar 

Limträ är uppbyggt av ett antal trälameller sammanbundna 

med lim och hållfasthetsklassificerade enligt 

EN 14080:2013 eller L-regler 1997:1. 

Limträ används främst för konstruktionsändamål och är i 

förhållande till sin vikt ett av de starkaste konstruktions-

materialen. 
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Limträ  

 

 

 

Moelven Töreboda AB  

 

 

4 INNEHÅLL 
 

Produktinnehåll vikt-% 

Konstruktionsvirke 99 

Lim typ MUF 1 

(melamin-urea-formaldehyd). 
 

Varan saknar CAS-nr eller 

motsvarande samt klassificering av 

ingående ämne. 
 

5 PRODUKTIONSSKEDET 

Tillverkningsmetod 

Limträ tillverkas av lameller som 

torkats, hyvlats och fingerskarvats. De 

limmas under press med två olika 

typer av limning – varmpressteknik 

och högfrekvenslimning. 

Vid varmpressteknik utnyttjas främst 

energi från biprodukter som genereras 

vid hyvling av lamellerna. 

Högfrekvenslimning är en modernare 

teknik, som ger produktionstekniska 

fördelar men är mer elintensiv. 

Miljöberäkningarna följer de 

generella regler som finns för en 

livscykelanalys (LCA) av en bygg-

produkt enligt referens (3). 

Miljödeklarationen är framtagen och 

tredjepartsgranskad enligt konceptet 

på-väg-mot EPD, se referens (4). 

Miljödeklarationen gäller för en 

genomsnittlig limträbalk eller pelare 

som produceras i Sverige för den 

nationella och internationella mark-

naden. Två olika slags limsystem 

används, där MUF-lim ingår i 

beräkningarna nedan och miljö-

påverkan som redovisas under till-

verkningen. 

Sedan 2011 värms hela anläggningen 

i Töreboda med fjärrvärme. som 

bolaget levererar flis till. Tidigare 

användes en oljepanna som 

stödvärme vid hög belastning. Likaså 

har utsläppen av stoft till luft minskat 

då den nya pannan är försedd med 

spärrfilter istället för multicykloner 

som fanns i den gamla pannan. 

Alla värmevärden anger det effektiva 

värmevärdet baserat på torrsub-

stansen, TS. 

 

Inventerad vara är 1 m
3
 limträ. 

Certifierat skogsbruk 100% 
 

Råvaruuttag MJ/m
3 

kg/m
3
 

Återvunna resurser 

Försumbara mängder  - 
 

Icke energibärare 

Totalt resursuttag  <0,3 
 

Energibärare  

Råolja  8,1 

Rundved 
(2)

  560 

Kol  0,9 

Naturgas  5,2 
 

Energianvändning  

Råolja 435  

Rundved 2380  

Kol 24  

Naturgas 270  

Vattenkraft 388  

Kärnkraft 401 
 

Ej inventerade flöden per m
3
 

Avfall 

Farligt avfall, kg/m
3
 0,2 

Övrigt avfall, kg/m
3
 2,7 

Limvatten, dm
3
/m

3
 5,5 

Insatsmaterial 

Försumbara mängder - 
 

Miljöpåverkan per m
3
 

Klimatpåverkan, kg CO2-ekv. 45 

Försurning, mol H
+
 17 

Övergödning, kg O2 0,4 

Marknära ozon 

C2H2-ekv, g 0,4 

NOx, kg 0,6 

Ozonnedbrytning 0 
 

Överensstämmelse av data  

Skillnaden mellan denna specifika 

deklaration och en full EPD är att 

tredjepartsverifiering inte är 

ackrediterad och avsaknaden av det 

granskningsunderlag som krävs för 

detta. Generella data har använts för 

sågad vara, baserat på referens (5,6). 

Redovisade miljödata är kompatibla 

med alla miljödeklarationer framtagna 

enligt de generella reglerna för 

byggprodukt i Miljöstyrningsrådets 

system, PCR 2006:02, se referens (3). 
 

 

6 DISTRIBUTION AV 

FÄRDIG VARA 

Distributionsmedel 

90 % av utleveranserna sker med 

egna lastbilar som är anpassade för 

transporter av balk. De lastbärare som 

eventuellt behövs för transporten 

finns monterade i lastbilen. 

Förpackningsmaterial kg/m
3
 balk 

Stålband 0,05 

Kartong 0,4 

Plastfolie och -band 0,1 

 

7 BYGGSKEDET 

Hantering 
Ställer varan särskilda krav vid lagring? 

 Ej relevant   Nej  Ja, spec. 

Se ”Hanteringsanvisningar Limträ” 

 (www.svensktlimträ.se under fliken 

"Publikationer") 
Ställer varan särskilda krav på omgivande 

material? 

 Ej relevant   Nej  Ja, spec. 

Trä tar upp och avger fukt, vilket kan 

påverka de mekaniska egenskaperna 

och beständigheten. 
 

Byggproduktion/montering 

Beroende på vad produkten används 

till åtgår olika material såsom lim, 

skruv, spik med mera. Spill som 

uppstår kan lämnas i källsorterings-

kärl för trä alternativt brännbart eller 

liknande. 
 

Produktanpassning 

På kundens önskemål kan skräddar-

sydda längder eller element tas fram. 
 

8 BRUKSSKEDET 

Livslängd/beständighet 
Ställer varan krav på insatsvaror för drift 

och underhåll? 

 Nej   Ja, specificera 

Ställer varan krav på energitillförsel för 

drift? 

 Nej  Ja, specificera   
Uppskattad teknisk livslängd för varan 

> 50 år 
Kommentar: 

Referenslivslängden uppskattas vara  

mer än 50 år eller obegränsad, vid 

inbyggnad ovan mark i torr miljö. 
 

Drift och underhåll 

Normalt sett underhålls produkten 

inte vid inbyggnad. 

Vid utvändig exponering skall samma 

konstruktiva och kemiska träskydd 

användas som för massivt trä. 
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Limträ  

 

 

 

Moelven Töreboda AB  

 

 
 

9 RIVNING 
 

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid 

rivning/demontering? 

 Ej relevant   Nej   Ja, specificera 

Produkten är oftast en integrerad del av en större 

byggnadsdel vilket avgör betingelserna vid rivning. 
 

10 AVFALLSHANTERING 
 

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? 

 Ej relevant   Nej   Ja 
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? 

 Ej relevant   Nej   Ja 

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? 

 Ej relevant   Nej   Ja 

Finns det risk för miljöbelastande emissioner vid energiutvinning? 

 Ej relevant   Nej   Ja 

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för 

återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? 

 Ej relevant   Nej   Ja, se nedan 

Ange avfallskod för spill från levererad vara  

Spill har enligt avfallsförordningen kod 17 02 01 - Trä 

Är detta spill klassat som farligt avfall? 

 Nej   Ja 
 

Återanvändning 

Vid en försiktig demontering kan limträelementet 

återanvändas. 

Materialåtervinning 

Tekniskt sett är materialåtervinning till en ny träbaserad 

produkt såsom en skiva möjlig. 

Energiutvinning 

Limträ utgör ett utmärkt bränsle med liknande utsläpp som 

rent trä vid förbränning. På sikt borde aska från träbaserade 

produkter återföras till skogsmark och på så sätt skapa ett 

kretslopp av näringsämnen. 

Deponi 

Deponering av produkten skall undvikas ur ett resurs-

hushållningsperspektiv. 
 

11 INNEMILJÖ 
 

Egenemissioner(7).  

Formaldehyd, från MUF-limträ <0,03 mg/m
3
 

Gränsvärde för E1-normen är 0,13 mg/m
3
 

 

 

12 TERMINOLOGI 
 

+

= 1,3

= 0,2

= 0,1

= 1,0

= 1,1

 
 

Se bilden i exemplet ovan. För att tillverka en produkt 

behövs till exempel 1,3 kg naturresurser som bokförs under 

rubriken Råvaruuttag, varav 0,2 kg deponeras direkt och 

bokförs som Avfall. I tillverkningsprocessen förbrukas 

sedan 0,1 kg. Det vill säga råvarorna omvandlas till 

emissioner exempelvis vid energiutvinning och bokförs 

under rubriken (därav) Energianvändning. I den färdiga 

produkten återfinns nu 1 kg av de råvaror som utnyttjats 

från början och redovisas under rubriken Produktinnehåll. 
 

Både naturresurser och Återvunna material från gamla 

uttjänta produkter återfinns under rubriken Råvaruuttag, 

som dessutom är indelat i Energibärare och Icke 

energibärare. För att använda uppgifter från en 

miljödeklaration i en livscykelanalys (LCA) måste 

återvunna material värderas på något sätt. 
 

I de fall flöden in eller ut från olika processer inte 

inventeras till ”vaggan” eller ”graven”, bokförs dessa under 

rubriken Ej inventerade flöden. Dessa ofullständigt 

inventerade flöden kan vara antingen insatsmaterial, det 

vill säga uppströms miljödata saknas, eller avfall då 

miljöpåverkan från restprodukthantering saknas och så 

vidare. 
 

13 INVENTERINGENS OMFATTNING 

Inventeringen omfattar nedan angivna steg. Av figuren 

framgår också huvudsakligt ursprung för de olika råvarorna 

och insatsmaterialen vid tillverkningen. 
 

 
 

14 REFERENSER OCH NOTERINGAR 
(1) Se www.bastaonline.se. 

(2) Uppgifterna baseras på en torrdensitet för limträ på 430 kg TS/m
3
 samt 

ett effektivt värmevärde på 19 MJ/kg TS. 

(3) Erlandsson M, Lindfors L-G, Ryding S-O. Product-Category Rules 

(PCR) for preparing environmental product declarations (EPD
®

) for 

Building products. PCR 2006:02. The Swedish Environmental 

Management Council Version 1.0, 2006-02-22. 

(4) På-väg-mot EPD
®

 (On the way to EPD) se Miljöstyrningsrådets hemsida: 

http://www.environdec.com 

(5) Erlandsson M et al. Environmental background data for wood based 

panels utilised in environmental declarations from Trätek. AB Trätek, L-

report 9709086, Stockholm, September 1997. 

(6) Erlandsson M. Methodology for Environmental Assessment of Wood-

based products. AB Trätek, I-report 9608070, Stockholm, August 1996. 

(7) Mätningarna på MUF 1247/2526 är utförda enligt kammarmetoden EN 

14080. Analyscentrum, Casco Adhesives AB, Nacka, 2004, 2006). 

(8) Branschgemensam EPD finns tillgänglig på www.svensktlimtra.se. 
 

limträ 

köpt elektricitet 

transporter, 
energi 

aktiviteter som 

ingår i tillverk- 
ningen av 

alla produkter ovan 

produkt där alla tillgängliga data inventerats, 
 alternativt förenklade data har använts 

inventeringen börjar i namngiven aktivitet/ 

främsta råvaruursprung (annars skrivs “-”) 

utvinning/ 
- 

råvaran inventeras från naturen 

 

råvaran inventeras från samhället 

limträprocess 

utvinning/ 
Nordsjön 

MUF 

utvinning/ 
- 

förpacknings- 
material 

utvinning/ 
- 

utvinning/ 
Sverige 

konstruktions- 
virke 
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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 
 
Kerto® LVL  
Laminated veneer lumber

Summary 

The declaration has been prepared according to EN 16485 and EN 15804, which is based on the standards 
ISO 14040 and ISO 14044, ISO 14025 and ISO 21930. The results are based on the Life Cycle Assessment 
(LCA) approach taking into account raw material sourcing, raw material transportation, raw material use and 
production operations (cradle to gate). The downstream processes are excluded. 

IMPACT UNIT TOTAL

Global warming potential; GWP 1  (incl. biogenic carbon) kg CO2 equiv./m3 of product -655

Global warming potential; GWP1 (excl. biogenic carbon) kg CO2 equiv./m3 of product 130

Depletion potential of the stratospheric ozone layer; ODP kg CFC 11 equiv./m3 of product 0.192 x10-7

Acidification potential of soil and water sources; AP kg SO2 equiv. /m3 of product 1.082

Eutrophication potential; EP kg Phosphate equiv./m3 of product 0.220

Formation of tropospheric ozone; POCP kg Ethene equiv./m3 of product 0.092

Abiotic depletion potential (ADP-elements) for non-fossil resources kg Sb equiv./m3 of product 0.0008

Abiotic depletion potential (ADP-fossil fuels) for fossil resources MJ, net caloric value/m3 of product 2610

Renewable  
14310 MJ/m3 

Non-
renewable  

3080 MJ/m3  

Energy resources MJ/m3 of product 

1 GWP value is negative due to biogenic carbon stored in the materials 
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1. PRODUCT DESCRIPTION 

Kerto® LVL laminated veneer lumber products are used in all types of 
construction projects, from new buildings to renovation and repair. Kerto 
LVL is incredibly strong and dimensionally stable, and it does not warp and 
twist.  Kerto LVL derives its high strength from the homogeneous bonded 
structure manufactured from a long-grained Nordic conifer.  
- Products: Kerto-S, Kerto-Q, Kerto-Qp, Kerto-T, Kerto-L 
- Primary applications: beam, column and panel structures 
- Instructions for use comply with Eurocode 5 requirements 
 
Physical properties 
- Mean density: Kerto-S, Kerto-Q, Kerto-Qp (RH65%, 20°C) 510 kg/m3 
- Mean density: Kerto-T, Kerto-L (RH65%, 20°C) 440 kg/m3 
- Moisture content (delivered from the mill): 8-10%

Composition 
- Wood (coniferous veneers) 
- Phenol formaldehyde adhesive* 
- Melamine formaldehyde adhesive (surface veneer scarf-joints)*  
  * Adhesives do not contain chlorine or heavy metals 
 
Kerto LVL is manufactured at the Lohja and Punkaharju LVL mills in 
Finland. More information can be obtained at www.metsawood.com. 
 
1.1 CERTIFICATES 
Metsä Forest, part of Metsä Group, is the only wood supplier for Metsä 
Wood mills in Finland. Metsä Forest, as well as Metsä Wood’s Lohja and 
Punkaharju LVL mills, have certified PEFC™ and FSC® Chain of Custody, 
and certified quality (ISO 9001) and environmental (ISO 14001) manage-
ment systems in place, which include a wood origin tracking system.  
Thorough documentation and the latest technology, including digital 
maps, are used to track the wood flow from the forest to the mill.

Metsä Forest fulfils the obligations of European Union Regulation No. 
995/2010 (EU Timber regulation), which prohibits the placing and trading 
of illegally harvested timber and timber products on the market. As all the 
wood raw material is covered by Chain of Custody certification, Metsä 
Wood knows the origin of all the wood it uses. The PEFC™ logo on the 
product ensures that 100% of the wood raw material is legally harvested, 
and at least 70% is sourced from certified forests. 
 
Kerto LVL products are CE marked according to standard EN 14374.

1.2 HANDLING AFTER USE 
Kerto LVL can be disposed of in several ways. It should be noted that the 
instructions for disposal may vary by country depending on the current 
legislation.

Recycling Kerto LVL by utilising it in other applications is always preferred. 
However, Kerto LVL can be safely burnt when the combustion tem- 
perature is at least 850°C; the combustion air and gases are well mixed; the 
retention time of the combustion gases in the furnace is over two seconds; 
and the residual oxygen content of the flue gases is over 6%. 

Gross heating value is 19.4 MJ/kg. 
 
While the products can also be composted, the panels need to be chipped 
and the long composting process has to be taken into consideration. The 
products can also be taken to a refuse dump, although Kerto LVL will 
degrade very slowly. 

Kerto LVL does not contain anything classified as hazardous waste and has 
the following waste code under the consolidated European Waste Cata-
logue: 
- 170201 Wood (Construction and Demolition Wastes)

2. SCOPE OF DECLARATION 

The following processes are included in the scope of the environmental 
product declaration: 
 
PROCESSES OF RAW MATERIAL AND ENERGY SUPPLY (A1): 
Forestry operations; production of glues; generation of electricity, steam 
and heat from primary energy sources including extraction, refining and 
transport.  
 
PROCESSES OF TRANSPORT (A2):  
Supplier and internal transport. 
 
PROCESSES OF MANUFACTURING (A3):  
Production of lubricants and packaging materials. Production of Kerto 
LVL. Transport and treatment of landfill and recycling waste. Transport of 
hazardous waste.  
 
THE FOLLOWING PROCESSES HAVE BEEN EXCLUDED: 
The construction and maintenance of factory buildings and related 
infrastructure; the treatment of hazardous waste and waste recycled by 
composting; the transportation of the finished product from mill to 
customer; construction process stages; and the use and end-of-life stages. 

SCOPE OF THE DECLARATION

INCLUDED

Raw material supply Transport

OTHER RAW
MATERIALS

FORESTY 
OPERATIONS

KERTO LVL  
PRODUCTION

TRANSPORT

Manufacturing

http://www.metsawood.com/global
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EXCLUDED

DISTRIBUTION DISPOSALEND-USERPRODUCTION
FACILITIES

  

PACKAGINGENERGY

Manufacturing

WASTE MANAGEMENT

3. USE OF RESOURCES 

The use of resources and emissions are calculated per one cubic meter   
(1 m3) of product. The results are presented according to EN 15942. 

3.1 USE OF PRIMARY ENERGY AND FRESH WATER

4. PRODUCT’S POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS 

Potential environmental impacts were estimated using CML2001-Apr. 2013 
factors.  

PRODUCT STAGE

IMPACT UNIT/m3  

OF PRODUCT
RAW  
MATERIAL 
AND 
ENERGY 
SUPPLY 
(A1)

TRANSPORT 
(A2)

MANU- 
FACTURING 
(PACKAGING, 
WASTE HANDLING) 

(A3) 

TOTAL

Global warming 
potential; GWP1 

(incl. biogenic 
carbon)

kg CO2 equiv. -672 12 5 -655

Global warming 
potential; GWP 
(excl. biogenic 
carbon)

kg CO2 equiv. 113 12 5 130

Depletion 
potential of the 
stratospheric 
ozone layer; ODP

kg CFC 11  
equiv.

0.123 x 10-8 0.503 x 10-10 0.180 x 10-7 0.192 x 10-7

Acidification 
potential of 
soil and water 
sources; AP 

kg SO2

equiv.
1.010 0.058 0.014 1.082

Eutrophication 
potential; EP

kg Phosphate 
equiv.

0.203 0.015 0.002 0.220

Formation of 
tropospheric 
ozone; POCP

kg Ethene  
equiv.

0.111 -0.022 0.003 0.092

Abiotic depletion 
potential (ADP-
elements) for non 
fossil resources

kg Sb   
equiv.

0.0008 0.480 x 10-6 -0.169 x 10-6 0.0008 

Abiotic depletion 
potential (ADP-
fossil fuels) for 
fossil elements

MJ, net 
caloric value

2355 169 88 2612

PRODUCT STAGE

USE OF PRIMARY 
ENERGY
(MJ, NET CALORIFIC VALUE/
m3 OF PRODUCT)

RAW MATERIAL 
AND ENERGY 
SUPPLY 
(A1)

TRANSPORT 
(A2)

MANU- 
FACTURING 
(PACKAGING, WASTE 
HANDLING) 

(A3)

TOTAL

Use of renewable 
primary energy excl. 
raw materials

6165 9 5 6179

Use of renewable 
primary energy 
resources used as 
raw materials

8132 1 0 0 8132

Total use of renewa-
ble primary energy 
resources

14297 9 5 14311

Use of non-renewa-
ble primary energy 
excl. non-renewable 
primary energy 
resources used as 
raw materials

1691 169 95 1955

Use of non-renewa-
ble primary energy 
resources used as 
raw materials

1123 0 0 1123

Total use of non-re-
newable primary 
energy resources

2815 169 95 3079

USE OF FRESH 
WATER
(kg/m3 OF PRODUCT)

Water consumption 1771 17 296 2084

1 GWP value is negative due to biogenic carbon stored in the materials 

1 Mainly solar energy that is bound in wood during its growth 

4.1 CARBON FOOTPRINT 

Carbon footprint is a life cycle assessment (LCA) with climate change as the single 
impact category. To quantify the climate change impact of the product, global 
warming potential (GWP) has been used. Kerto LVL’s GWP  
-655 kg CO2 equiv./m3 is presented in the table above. It covers a partial LCA from 
cradle to gate. At the mill gate, the GWP is negative due to the carbon stored in the 
product.
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Global warming potential (GWP): Global warming is caused by the 
increase of greenhouse gases in the atmosphere, such as carbon dioxide (CO2) 
that absorbs heat. GWP is calculated over a specific time period of 100 years 
(GWP100). 
 
Ozone depletion: Ozone is an essential substance in the upper atmosphere 
(the stratosphere) where it screens out more than 99% of the dangerous ultra-
violet radiation from the sun. Stratospheric ozone depletion refers to the thin-
ning of the stratospheric ozone layer as a result of anthropogenic emissions of 
halons used as refrigerants in fire extinguishers and other applications.  
 
Photochemical ozone creation: Ozone in the lowest layer of the atmos-
phere is harmful for living organisms. It is formed when traffic emissions 
such as nitrogen oxides (NOx) and volatile organic hydrocarbons (VOCs), for 
example, react in the sunlight. 
 
 
 7. VERIFICATIONS 
Date of publication: February 2015 (revised May 2015) 
Validity: until January 2020 
Data reference year: 2013

European standard EN 15804 serves as the core PCR.
Independent verification of the declaration, according to ISO 14025:2010
 internal  external

Third party verifier:  
Inspecta Sertifiointi Oy 
(accredited environmental verifier)            

Note: EPD of construction products may not be comparable if they do not  
             comply with the European standard EN 15804.

8. REFERENCES 
EN 15804:2012. Sustainability of construction works. Environmental product 
declarations. Core rules for the product category of construction products.

EN 15942:2011. Sustainability of construction works. Environmental product 
declarations. Communication format business-to-business.

EN 16485:2014. Round and sawn timber – Environmental Product Declara-
tions – Product category rules for wood and wood-based products for use in 
construction. 

Origin of generic data: GaBi 6 Professional database and LIPASTO.
– A calculation system for traffic exhaust emissions and energy consumption in
Finland (http://lipasto.vtt.fi/).

LEGAL NOTICE  

This Environmental Product Declaration is provided for information pur-
poses only and no liability or responsibility of any kind is accepted by Metsä 
Wood or their representatives, although Metsä Wood has used reasonable 
efforts to verify the accuracy of any advice, recommendation or information. 
Metsä Wood reserves the right to alteration of its products, product informa-
tion and product range without any notice.

6. DEFINITIONS 

Acidification: Occurs when the capacity of soil or water bodies to resist or 
neutralise acidifying atmospheric deposition begins to decline. It is caused by 
combustion gases, such as nitrogen and sulphur oxides (SOx) that react in the 
atmosphere to produce acids. 
 

CML2001-Apr.2013: An impact assessment method developed at the 
University of Leiden, Centre of Environmental Studies (CML). 
 
Depletion of abiotic resources: Consumption of non-renewable resources, 
such as zinc ore and crude oil, thereby lowering their availability for future 
generations. 

Eutrophication: Eutrophication is caused by an addition of excess nitrogen 
and phosphorus nutrients to an eco-system, e.g. through waste waters. This 
boosts the growth of planktonic algae leading to reduced water clarity,  
oxygen depletion or changes in fish stocks.

 
 

DISPOSED WASTE, kg (WET WEIGHT)/m3 OF PRODUCT

WASTE 
CATEGORY

RAW MATERIAL 
AND ENERGY 
SUPPLY
(A1)

TRANSPORT  
(A2)

MANUFACTURING 
(PACKAGING, WASTE 
HANDLING)  

(A3)

TOTAL

Hazardous  0.017 0 0.778 0.796

Non-hazardous 1.180 0.060 1.250 2.490

Radioactive 1 0.159 0.0002 0 0.160

5. OTHER ENVIRONMENTAL INFORMATION

5.1 EMISSIONS TO INDOOR AIR
Determined according to EN 717-1, the formaldehyde emitted by Kerto 
LVL falls far below the Class E1 requirement of  ≤ 0.100 ppm and also fulfils 
the most stringent requirements in the world (≤ 0.030 ppm). The formalde-
hyde emission of Kerto LVL is  approximately 0.016 ppm. Kerto LVL also has 
the M1 Finnish emission classification for building materials.
 
5.2 WASTES BY CATEGORY

5.3 OUTPUT FLOWS 
 

OUTPUT FLOW UNIT/m3  
OF PRODUCT

KERTO LVL 
PRODUCTION

Components for re-use kg (wet weight) 0

Materials for recycling kg (wet weight) 1.02

Materials for energy recovery 1 kg (wet weight) 221

Exported energy 2  MJ 8.18

1 By-products, as  wood chips and bark, used for energy recovery in the own manufacturing process 
2 The heat or electricity generated in incineration of wastes and landfilling process that are not used  
    in own manufacturing processes 

5.4 CO2 STORED IN THE PRODUCT 
Kerto LVL (1 m3) contains the stored carbon equivalent to 789 kg CO2 stored 
in wood. Metsä Wood’s certification systems guarantee the sustainability and 
traceability of wood raw materials (see 1.1).

1 Mainly originates from datasets used for electricity supply
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METSÄ WOOD
P.O. Box 24
FI-08101 Lohja, Finland
Telephone: +358 10 4656 499 
Telefax: +358 10 4656 222
www.metsawood.com

Metsä Group is a responsible forest industry group 
whose products’ main raw material is renewable 
and sustainably grown northern wood. Metsä Group 
focuses on tissue and cooking papers, fresh forest fibre 
paperboards, pulp, wood products, and wood supply 
and forest services. Its high-quality products combine 
renewable raw materials, customer-orientation, 
sustainable development and innovation. Metsä Group’s 
sales totalled EUR 5 billion in 2014, and it employs 
approximately 10,500 people. The Group operates 
in some 30 countries. Metsäliitto Cooperative is the 
parent company of Metsä Group and is owned by 
approximately 122,000 Finnish forest owners. 

Metsä Wood provides competitive and environmentally 
friendly wood products for construction, industrial 
customers and distributor partners. We manufacture 
products from northern wood, a sustainable raw 
material of premium quality. Our sales in 2014 were EUR 
0.9 billion, and we employ about 2,300 people. Metsä 
Wood is part of Metsä Group. 
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Total FSC-certified forest area in ha

Oceania3.9% of total FSC-certified area

( 7,543,476 ha )

48 certificates

Africa

Europe

48.2% of total FSC-certified area

( 93,647,996 ha )

658 certificates

Asia
North America

South America & Caribbean

Global FSC-certified forest area

100 - 99,999

No FSC certified forest

250,000 - 499,999

100,000 - 249,999

750,000 - 999,999

500,000 - 749,999

2,500,000 - 4,999,999

1,000,000 - 2,499,999

7,500,000 - 9,999,999

5,000,000 - 7,499,999

10,000,000 and above

Based on numbers from FSC International
Created: 13.03.2017

35.6% of total FSC-certified area

( 69,049,912 ha )

248 certificates

6.8% of total FSC-certified area

( 13,216,447 ha )

250 certificates

1.2% of total FSC-certified area
( 2,334,971 ha )
40 certificates

4.3% of total FSC-certified area

( 8,299,167 ha )

234 certificates

Total certified area:

No. countries:

Total no. certificates:

194,091,969 ha

82

1,478

1

2

3
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® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved

Global FSC-certified Area and Number of Certificates: by region and country

 Total area (ha)  No.Africa

940,945CAMEROON 4
2,572,243CONGO, THE REPUBLIC OF 4
2,033,627GABON 3

3,367GHANA 1
50,753MOZAMBIQUE 2

211,147NAMIBIA 4
1,388,954SOUTH AFRICA 20

124,185SWAZILAND 4
172,052TANZANIA, UNITED 3

39,934UGANDA 3

7,537,206 48Total

 Total area (ha)  No.Asia

7,896CAMBODIA 1
894,869CHINA 77
505,630INDIA 8

2,751,122INDONESIA 32
398,809JAPAN 34
391,269KOREA, REPUBLIC OF 8

13,555LAOS 2
676,150MALAYSIA 12

17,522SRI LANKA 3
1,437TAIWAN 3

61,926THAILAND 17
2,350,078TURKEY 7

228,927VIETNAM 31

8,299,189 235Total

 Total area (ha)  No.Europe

587AUSTRIA 2
8,560,145BELARUS 56

1,654BELGIUM 1
1,532,625BOSNIA AND HERZEGOVINA 5
1,122,680BULGARIA 22
2,039,241CROATIA 3

52,629CZECH REPUBLIC 5
213,976DENMARK 5

1,370,289ESTONIA 7
1,357,012FINLAND 7

39,858FRANCE 6
1,146,960GERMANY 57

302,527HUNGARY 5
446,647IRELAND 2

58,816ITALY 16
1,010,491LATVIA 13
1,094,170LITHUANIA 45

21,446LUXEMBOURG 3
170,407NETHERLANDS 4
444,426NORWAY 5

6,939,535POLAND 18
372,071PORTUGAL 23

2,617,322ROMANIA 23
43,097,059RUSSIA 148

963,955SERBIA 3
146,832SLOVAKIA 10
260,269SLOVENIA 2
241,536SPAIN 30

12,151,794SWEDEN 24
612,568SWITZERLAND 8

3,579,801UKRAINE 59
1,622,856UNITED KINGDOM 37

93,592,182 654Total

 Total area (ha)  No.Latin America &
Caribbean

467,933ARGENTINA 11
197,122BELIZE 2
981,862BOLIVIA 8

6,185,805BRAZIL 114
2,314,307CHILE 21

155,361COLOMBIA 11
42,601COSTA RICA 16

365DOMINICAN REPUBLIC 1
56,604ECUADOR 4

354,754GUATEMALA 8
371,680GUYANA 1

17,815HONDURAS 1
22,414NICARAGUA 6
22,077PANAMA 8
27,603PARAGUAY 3

526,557PERU 8
362,740SURINAME 4
980,913URUGUAY 24
155,839VENEZUELA 2

13,244,354 253Total

 Total area (ha)  No.North America

54,750,692CANADA 66
881,067MEXICO 72

13,418,152UNITED STATES 110

69,049,912 248Total
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® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved

 Total area (ha)  No.Oceania

1,239,116AUSTRALIA 14
85,385FIJI 1

1,270,598NEW ZEALAND 21
37,575PAPUA NEW GUINEA 3
40,446SOLOMON ISLANDS 2

2,673,121 41Total

Number of countries:

Total number of certificates:

Total FSC-certified forest area: 194,395,963

1,479

824

5

6
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Number of FSC CoC certificates

Oceania

180 FSC CoC certificates

Africa

Europe

16,906 FSC CoC certificates Asia

North America

South America & Caribbean

Global FSC Chain of Custody certificates 

14 - 1

No CoC certficates

62 - 31

30 - 15

249 - 125

124 - 63

999 - 500

499 - 250

3,999 - 2,000

1,999 - 1,000

4,000 and above

Based on numbers from FSC International
Created: 13.03.2017

3,606 FSC CoC certificates

1,492 FSC CoC certificates
422 FSC CoC certificates

9,302 FSC CoC certificates

No. of countries:
31,908Total no. of certificates:

121

4.7% of total FSC CoC Certificates

11.3% of total FSC CoC Certificates
53% of total FSC CoC certificates

0.6% of total FSC CoC certificates
1.3% of total FSC CoC certificates

29.2% of total FSC CoC certificates

7

8
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Global FSC Chain of Custody certificates: by region and country

® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved

Africa  No.
ALGERIA 1
CAMEROON 9
CONGO, THE REPUBLIC OF 3
EGYPT 18
GABON 9
GHANA 4
KENYA 1
MADAGASCAR 1
MAURITIUS 1
MOROCCO 3
MOZAMBIQUE 2
NAMIBIA 3
SEYCHELLES 3
SOUTH AFRICA 116
SWAZILAND 1
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 1
TUNISIA 4

180Total

Asia  No.
BAHRAIN 1
BANGLADESH 63
CAMBODIA 1
CHINA 4,938
HONG KONG 617
INDIA 350
INDONESIA 242
ISRAEL 22
JAPAN 1,160
KOREA, REPUBLIC OF 267
KUWAIT 1
LEBANON 18
MACAU 2
MALAYSIA 179
MYANMAR 1

NEPAL 1
OMAN 4
PAKISTAN 18
PHILIPPINES 11
QATAR 17
SAUDI ARABIA 14
SINGAPORE 125
SRI LANKA 28
TAIWAN 202
THAILAND 121
TURKEY 255
UNITED ARAB EMIRATES 102
VIETNAM 540

9,300Total

Europe  No.
ALBANIA 1
AUSTRIA 282
BELARUS 108
BELGIUM 283
BOSNIA AND HERZEGOVINA 316
BULGARIA 142
CROATIA 264
CYPRUS 12
CZECH REPUBLIC 202
DENMARK 282
ESTONIA 243
FINLAND 121
FRANCE 744
GERMANY 2,207
GIBRALTAR 1
GREECE 52
HUNGARY 141
IRELAND 117
ITALY 2,101
LATVIA 310

LIECHTENSTEIN 4
LITHUANIA 269
LUXEMBOURG 14
MACEDONIA 3
MALTA 13
MONACO 3
NETHERLANDS 1,231
NORWAY 52
POLAND 1,493
PORTUGAL 223
ROMANIA 547
RUSSIA 428
SAN MARINO 3
SERBIA 149
SLOVAKIA 128
SLOVENIA 216
SPAIN 858
SWEDEN 341
SWITZERLAND 469
UKRAINE 167
UNITED KINGDOM 2,359

16,899Total

Latin America & Caribbean  No.
ARGENTINA 112
BAHAMAS 1
BELIZE 2
BOLIVIA 11
BRAZIL 1,056
BRITISH VIRGIN ISLANDS 9
CAYMAN ISLANDS 1
CHILE 148
COLOMBIA 28
COSTA RICA 6
DOMINICAN REPUBLIC 2
ECUADOR 13
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® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved

EL SALVADOR 3
GUATEMALA 10
GUYANA 4
HONDURAS 1
PANAMA 4
PARAGUAY 6
PERU 40
PUERTO RICO 3
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 1
SURINAME 6
TURKS AND CAICOS ISLANDS 1
URUGUAY 20
VENEZUELA 6

1,494Total

North America  No.
CANADA 722
MEXICO 139
UNITED STATES 2,745

3,606Total

Oceania  No.
AUSTRALIA 267
BRUNEI DARUSSALAM 1
FIJI 2
GUAM 1
NEW ZEALAND 148
PAPUA NEW GUINEA 2
SAMOA 1

422Total
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® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved

Number of Countries: 121

Total number of certificates: 31,901

9

10
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Ten largest FSC certificates

® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved
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® FSC, A.C. All rights reserved FSC, A.C. All rights reserved
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Endnotes:

1 Total forest area in ha worldwide under FSC forest management certification (includes FM and FM/CoC certificates). 
2 Total number of countries worldwide in which FSC forest management certificates (includes FM and FM/CoC certificates) are issued. 
3 Total number of FSC forest management certificates (FM and FM/CoC) issued globally.
4 Total number of countries worldwide in which FSC forest management certificates (FM and FM/CoC) are issued. 
5 Total number of FSC forest management certificates (FM and FM/CoC) issued worldwide. 
6 Total forest area in ha worldwide under FSC forest management certification (FM and FM/CoC). 
7 Total number of countries worldwide in which FSC CoC certificates are issued. 
8 Total number of FSC CoC certificates issued worldwide.
9 Total number of countries worldwide in which FSC CoC certificates are issued
10 Total number of FSC CoC certificates issued worldwide.

Note: Being FSC Forest Management certified means that the certified entity is verified by a third party to be in compliance with the 

FSC Principles and Criteria as outlined in the applicable National, Regional or Generic Forest Management Standard.
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FSC® F000100 
FSC® A.C. All rights reserved  

Forest Stewardship Council®  
FSC International 

Global Development 
 

Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Germany 
T +49 (0) 228 367 66-0 

F +49 (0) 228 367 66-30 
FSC® F000100  - FSC® A.C. All rights reserved  

 

ic.fsc.org 
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Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering
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PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk
Skogen ska brukas med ansvar
Vi är många som skriver under på att skogen är en
fantastisk resurs på många sätt. Den förser oss med
förnybar och återvinningsbar råvara som kan användas
för en mängd olika produkter. Och förnybar energi
som kan ersätta fossil energi. Den växande skogen
binder koldioxid och hjälper till att stabilisera vårt
klimat. Den är hem för växter och djur och för många
är den en ovärderlig miljö för rekreation och
naturupplevelser. Kort sagt, skogen ger oss - och kan
fortsätta att ge - mycket av det samhället just nu
behöver för en mer hållbar utveckling.

Det förutsätter förstås att världens skogar brukas på
ett sätt som är långsiktigt uthålligt. I Sverige ställs det
höga krav på skogsbruket. Den svenska skogspolitiken
och skogsvårdslagen jämställer sedan början av 1990-
talet målet om en god skogsproduktion med målet om
en god miljöhänsyn liksom hänsyn till kulturmiljöer
och sociala värden. Och med skogsbrukscertifiering -
ja, då ställs det ännu lite högre krav.

” Det är en bra känsla att vara certifierad, dels
miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men
också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket.”

Certifiering visar att det är så
Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogs-
produkter är skogsnäringens sätt att tala om för
konsumenter att de producerar produkter av
skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade
skogar. PEFC-märkningen på en träprodukt visar att
den är tillverkad av råvara som kommer från skog som
brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur-
och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel.

Totalt sett är runt 10 procent av världens skogsmark
certifierad idag. Majoriteten av denna är certifierad
enligt PEFC. Det gör PEFC till världens största
organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Alla
skogsägare som accepterar att leva upp till PEFCs krav
kan bli certifierade.

I den här broschyren berättar vi hur Svenska PEFCs
skogsbrukscertifiering fungerar och vad PEFC-
märkningen står för. Vill du veta mer är du
välkommen att besöka Svenska PEFC på www.pefc.se.

BIRGITTA OLSSON, SKOGSÄGARE
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Det här är PEFCs skogscertifiering
Målsättningen är ett hållbart skogsbruk
PEFC är en oberoende och icke-vinstdrivande global
organisation som utvärderar och godkänner nationella
standarder för certifiering som uppfyller PEFCs
internationella kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC
står för ”Programme for the Endorsement of Forest
Certification”. PEFC-märkningen på en träbaserad
produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara som
kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFCs
krav.

Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en
certifieringsstandard som fungerar både för det
småskaliga familjeskogsbruket och för större skogs-
ägare. Svenska PEFCs Skogsstandard omfattar tre
delar:

§ Skogsskötselstandard
§ Social standard
§ Miljöstandard

Målsättningen är att utveckla ett hållbart skogsbruk
med god balans mellan uthållig virkesproduktion,
miljöhänsyn och sociala intressen. PEFC-certifiering
bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje
part av att kraven följs. Standarden revideras också
med regelbundna intervall i en öppen process där
intressenterna är delaktiga.

Varför ska skogsägare certifiera sitt skogsbruk?
Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar. Att
certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för
skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt.
Marknaden för certifierat virke är global och PEFC-märkningen har hög trovärdighet internationellt. Med en
certifiering får skogsägaren tillgång till denna marknad. Köpare av virke betalar också i många fall en extra premie
för leverans av certifierat virke. Idag är runt 40 000 skogsägare i Sverige certifierade enligt PEFC. Men fler behövs
för att efterfrågan på certifierat virke ska kunna tillgodoses.
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Så här kan det se ut i skogen hos den certifierade skogsägaren

Naturvärdesträd

Död ved och vindfällen

Lövdominerat bestånd

Kantzon mot vattendrag

Gammalt odlingsröse
med sparade lövträd

Sparade lämningar av
gammal torparmiljö

F.d. betesmark som sköts
för naturvård och friluftsliv

Kantzon mot betesmark
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Så här kan det se ut i skogen hos den certifierade skogsägaren

Nyckelbiotop

Kantzon mot vatten med
sparade lövträd och buskar

Föryngringsavverkning
utan körskador

Certifierad entreprenör

Certifierat virke

Hänsyn kring
gammal kolbotten

Skyddszon runt nyckelbiotop

Högstubbar sparade vid
avverkning
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PEFC-certifiering i praktiken

PEFCs Skogsstandard i korta drag
Skogsstandarden omfattar tre delar - en standard för
skogsskötsel, en miljöstandard och en social standard.

Skogsskötselstandarden anger riktlinjerna för en
ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad skogs-
produktion. Det innebär t.ex. att:

ü Beprövade skogsskötselmetoder används
ü Kemiska medel används minimalt
ü Främmande trädslag används med försiktighet
ü Hänsyn tas till rennäringen i områden med

renbetesrätt

En säker arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, klara
avtalsförhållanden och bärkraftig landsbygdsutveckling
är några grundbultar i den sociala standarden. För
skogsägare innebär det t.ex. att:

ü Man strävar efter att behålla och utveckla
konkurrenskraft och lönsamhet i sin verksamhet

ü Skogens rekreationsvärden beaktas

Miljöstandarden är en del av en bredare strategi för
naturvård i Sverige som bland annat innefattar
formellt skydd av skogsmark men också skogsägarnas
frivilliga avsättningar. Grundprincipen är att generell
naturhänsyn tas på all produktiv skogsmark.
Standarden innebär t.ex. att:

ü Minst fem procent av fastighetens produktiva
skogsmark avsätts för naturvårdsändamål (med
undantag för fastigheter mindre än 20 hektar)

ü Kant- och skyddszoner mot vatten sparas
ü Naturvärdesträd sparas och lövträd gynnas
ü Fornlämningar inte får skadas
ü Död ved skapas i skogen

Krav på PEFC-certifierade skogsägare
Som certifierad skogsägare förbinder man sig genom avtal att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Certifieringen är
ett extra åtagande från skogsägarens sida eftersom den i en del avseenden kräver mer hänsyn till skogens alla
värden än vad lagstiftningen kräver. Grundläggande krav på en PEFC-certifierad skogsägare är att hon eller
han ska:

ü Bedriva ett aktivt och uthålligt skogsbruk i enlighet med skogsvårdslagen, skogspolitikens mål och annan relevant
lagstiftning

ü Uppfylla kraven i Svenska PEFCs Skogsstandard
ü Ha en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan där det tydligt framgår vilka områden som har avsatts för

natur- eller kulturmiljövård
ü Anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer, när entreprenör kontrakteras
ü Acceptera kontroller av det certifieringsparaply som skogsägaren har avtal med och externa kontroller av den

certifieringsorganisation som kontrollerar paraplyorganisationen
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PEFC-certifierade entreprenörer hjälper till
Det är den certifierade skogsägaren som är ansvarig för
att certifieringskraven följs. Men en stor del av skötsel-
åtgärderna i skogen – som gallring och slutavverkning
– görs inte av skogsägarna själva utan av anlitade
skogsentreprenörer. Entreprenörer har alltså ofta en
nyckelroll när det gäller att se till att PEFCs krav
uppfylls.

Certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFCs
Entreprenörsstandard är en hjälp för skogsägare att
uppfylla certifieringskraven. Hon eller han kan anlita
en PEFC-certifierad entreprenör och vara säker på att
det arbete som görs på skogsfastigheten uppfyller
PEFCs standard.

På en PEFC-certifierad entreprenör ställs ett antal
baskrav kring bland annat kompetensnivå,
avfallshantering och nödlägeserutiner. Certifierade
entreprenörer ska t.ex.:

ü Följa PEFCs Skogsstandard
ü Uppfylla EUs krav gällande utsläpp från

skogsmaskiner
ü Använda miljögodkända hydrauloljor och

sågkedjeoljor
ü Lämna avfall till godkänd miljöstation
ü Se till att eventuella underentreprenörer också

uppfyller PEFCs krav

”Fanns inte certifieringskraven så skulle jag
tröttna på mitt jobb. Jag vill att vi ska kunna
bedriva ett effektivt skogsbruk på ett schysst
sätt och det gör jag idag tycker jag.”
EMIL ARVIDSSON, SKÖRDARFÖRARE

Så här går det till att bli certifierad
Ansökan till paraplyorganisation
En enskild skogsägare som vill certifiera sitt skogsbruk enligt
PEFC ansöker hos någon av de organisationer som har bildat
paraplyer för skogsbrukscertifiering i grupp. Dessa finns listade
på PEFCs webbplats www.pefc.se.

Genomgång av ansökan
Paraplyorganisationen går tillsammans med den sökande
igenom vilka krav som gäller för att ansluta sig till ett PEFC-
gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering.

Avtal tecknas
När PEFCs krav är uppfyllda tecknas ett avtal mellan den
sökande och paraplyorganisationen. Ett bevis om anslutning
till organisationens gruppcertifikat utfärdas då till den sökande.

Löpande kontroller
Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande att
skogsägarna följer kraven i PEFCs Skogsstandard. Oberoende
certifieringsorganisationer kontrollerar i sin tur att
paraplyorganisationen följer PEFC-standarden. Certifierings-
organisationerna kontrolleras och godkänns av Swedac, en
statlig myndighet med uppgift att vara Sveriges nationella
ackrediteringsorgan.
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Det här är PEFC

PEFC är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande
av nationella standarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende certifiering.

Målsättningen är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö
och sociala intressen.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Internationellt inkluderar PEFC idag över 750 000 skogsägare och en certifierad skogs-
marksareal på 264 miljoner hektar.

PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade
skogar enligt PEFCs krav.

I Sverige certifieras skogsbruk enligt Svenska PEFCs Skogsstandard. Drygt 11 miljoner hektar
skogsmark är certifierad enligt denna standard.

En effektiv kontroll av PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer och företag garanteras
genom revision av oberoende certifieringsorganisationer som är godkända av Swedac, det
officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

Läs mer på www.pefc.se
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Den här broschyren är tryckt av Ågrenshuset på
PEFC-certifierat papper
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                          Egenskaper i projekt Frostaliden. 
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                         Indata material i projekt Frostaliden. 
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