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Abstract  

 
 
Due to the large quantities of waste in the construction industry, a circular return 
packaging system is evaluated as bearers used for gypsum deliveries. The master thesis is 
written together with the construction company JM AB with the goal of being able to 
support future strategies for the development of more sustainable packaging solutions. 
This has been done by a comparative life cycle analysis of the current linear system of 
wood chips bearers, which is compared with a theoretical circular system of plastic 
bearers used with a return system. The two different bearers with respective processes 
are compared, in order to evaluate the environmental impact and further evaluate the 
conditions when a return system is preferable. 
 
By creating two life cycle analyses of both systems in the SimaPro computer software 
and comparing them with the functional unit, 50 deliveries of 42 discs of gypsum are the two 
different ways of delivering gypsum compared. The result shows that two returns per 
plastic bearer are needed to ensure that the seven selected environmental impact 
categories are lower than using wood chips bearers. In the sensitivity analysis, different 
scenarios are tested, where one conclusion of the analysis is that the type of energy used 
for the manufacture of the bearers is very important for the result. The discussion 
addresses the problem that plastic is not a renewable material, and today's conditions on 
construction sites result in return packaging being handled as disposables.  
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Sammanfattning 
 
 
På grund av byggbranschens stora mängder avfall utvärderas ett cirkulärt 
emballagealternativ för underslag som används vid leveranser av gips. Examensarbetet 
görs tillsammans med byggföretaget JM AB med målet att kunna stödja framtida 
strategier för utveckling av mer hållbara emballagelösningar. Har gjorts genom en 
jämförande livscykelanalys av det nuvarande linjära systemet av träspånsunderslag vilket 
jämförs med ett teoretiskt cirkulärt system av plastunderslag som går igenom ett 
retursystem. De två olika underslagen med respektive processer ställs mot varandra för 
att utvärdera miljöpåverkan för att vidare bedöma under vilka förutsättningar ett 
retursystem är att föredra. 
  
Genom att bygga upp två livscykelanalyser av båda systemen i dataprogrammet SimaPro 
som jämförs genom den funktionella enheten 50 leveranser av 42 skivor gips de två olika 
sätten att leverera gips. Resultatet visar att det krävs två returer per plastunderslag för att 
de sju utvalda miljöpåverkanskategorierna ska vara lägre än för träspånsunderslagen. I 
känslighetsanalysen testas olika scenarion, där slutsatsen av analysen är att typen av 
energi som används för tillverkningen av underslagen är mycket betydelsefull för 
resultatet. Diskussionen tar upp problematiken med att plast inte är ett förnyelsebart 
material och att dagens förutsättningar på byggarbetsplatser leder till att returemballage 
hanteras som förbrukningsvara. 
 
 

Nyckelord: LCA, cirkulär ekonomi, retursystem, returemballage 
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Kapitel 1  
 

Introduktion  
 
 
Introduktionskapitlet börjar med en bakgrund som leder in till studiens problembeskrivning. Kapitlet 
avslutas med studiens syfte samt en presentation av frågeställningar.    
 

 

1.1 Bakgrund  

Världen växer, storstäderna har totalt sett en inflyttning med 200 000 människor per dag 

vilket sätter stor press på utvecklandet av infrastruktur och bostäder. I takt med 

befolkningsökningen blir avfall ett allt större samhällsproblem och varje år slänger EU:s 

medlemsländer 2,7 miljoner ton avfall (Europeiska Kommissionen, 2011). I tillägg var 

jordens resurser för år 2017 förbrukade den andra augusti, vilket betyder att världens 

befolkning lever och förbrukar 1,7 planeter (WWF, 2017). Urbaniseringen sätter press på 

byggindustrin som ska tillgodose efterfrågan på nykonstruktion. Till följd är byggsektorn 

den sektor som använder sig av mest råmaterial och ger ifrån sig 25 – 40 % av jordens 

totala koldioxidutsläpp (WEF, 2016). I relation till detta har EU satt ett krav på 

byggsektorn med målet att 70 % av avfallet från både byggnation och rivning ska 

återvinnas (Europeiska Kommissionen, 2016).  

 

EU har utvecklat en färdplan för att få Europa resurseffektivt som behandlar hur avfall 

kan göras om till att istället värderas som en resurs och därmed få ett ökat värde. Vidare i 

färdplanen beskrivs hur flöden kan bli mer cirkulära (Europeiska Kommissionen, 2011). 

Det finns både en materiell- och ekonomisk vinning med att använda sig av 

cirkulärekonomins ramverk och synsätt på materialflöden (Arup, 2016).  Cirkulär 

ekonomi är något som troligtvis kommer att bli större i framtiden och i dagsläget ligger 

fokus på återvinning och inte återanvändning som är det mer fördelaktiga både för 

cirkulär ekonomi och förenligt med EU:s avfallstrappa. (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 

2014 & Europaparlamentet, 2008).  

 

 

1.2 Problembeskrivning  

EU:s avfallsdirektiv sätter krav på byggföretagen då 70 % av avfallet från både byggnader 

med rivningar inkluderat ska återanvändas eller återvinnas, där energiåtervinning inte 

räknas till återvinning (Europeiska kommissionen, 2016). Byggbranschen är en av de 

verksamheter som både genererar mycket avfall och har ett stort utsläpp av växthusgaser 

(WEF, 2016). Exempelvis släppte bygg- och fastighetssektorn ut 11,6 ton växthusgaser 

2014 i Sverige. Sektorn beräknas även att bidra till ytterligare ton CO2-eq då de 

transporter och produktion som sker utomlands inte räknas med (Boverket, 2017).   
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Det finns olika typer av avfallskategorier hos byggföretagen där förpackningsmaterial är 

en utav dem, även kallat emballage. Nästan allt som levereras till byggarbetsplatserna har 

något form av emballage för att skydda produkterna. Utifrån ett resurs-perspektiv är det 

problematiskt att det finns emballagelösningar som endast används en gång när jordens 

resurser överskrids varje år. För att främja hållbarhet och den cirkulära ekonomin bör 

engångslösningar ersättas. Att använda system där materialet inte tappar sitt värde är 

därför att föredra (Ellen MacArthur Foundation, 2017a).  

 

Byggbolaget JM AB arbetar aktivt med att minska sitt avfall. Under en workshopserie 

som utfördes i samband med företagets avfallsminimeringsprojekt identifierades olika 

förbättringsåtgärder. En av dem var att undersöka om de träspånsunderslag som används 

vid leveranser av gips kunde göras av ett annat material för att sedan kunna ingå i ett 

retursystem för att öka resurseffektiviteten och på så sätt minska företagets avfall 

(Löfgren, personlig kommunikation, 2018). Underslag används för att stabilisera upp 

gips vid leveranser så att det kan förflyttas utan att skadas. Det används fyra underslag 

per 42 skivor gips som levereras och eftersom varje byggbolag använder stora mängder 

gips, exempelvis till alla innerväggar vid nybyggnation, leder detta till stora mängder 

avfall bara av det emballage som används (Vedin, personlig kommunikation, 2018). Att 

istället använda returemballage skulle i teorin få ner mängden avfall. Å andra sidan skulle 

transporterna öka och någon form av rengöring för det material som används skulle 

behöva tillsättas.  

 

Problematiken ligger i att ett retursystem skulle innebära ett tillägg av processer som idag 

inte används och därför är det viktigt att det totalt sett inte påverkar miljön mer negativt 

än det linjära systemet som används idag. Hur avfallet tas om hand är även en viktig 

aspekt för att beräkna materialets påverkan. Europeiska unionens avfallstrappa ger en 

överblick av vilket hanteringssätt som generellt sett ger den lägsta miljöpåverkan. Enligt 

avfallstrappan är det bättre att använda sig av en returlösning istället för att materialet 

återvinns (Europaparlamentet, 2008). Att använda sig av ett retursystem innebär i det här 

fallet till viss del fler transporter då underslagen kommer behöva sändas tillbaka till 

gipsleverantören. Däremot kommer det bli färre transporter i form av att 

avfallscontainrarna inte kommer bli fulla lika snabbt av det minskade avfallet och 

behöver därför inte föras bort lika ofta.  

 

För JM, precis som för andra företag är det svårt att hitta en balans mellan klimatsmarta 

och ekonomiska val samtidigt som kvalitén hos den färdiga produkten måste säkerställas.  

Träspån som idag underslagen idag främst tillverkas av, är ett billigt material vilket leder 

till litet incitament till att ersätta det med något annat även om det skulle ha en lägre 

miljöpåverkan.    

 

 

1.3 Syfte  

Då byggsektorn använder sig av stora mängder materialflöden är det viktigt att använda 

miljösmarta emballagelösningar för att minska klimatpåverkan. Syftet med studien är att 
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utvärdera två alternativ av emballage för gips för att i sin tur kunna stödja strategier för 

utveckling av emballagelösningar. Det finns potential att utveckla returemballage vilket är 

en av de strategier som kan användas för att få byggbranschen mer cirkulär. Idag finns 

endast vissa format av byggpallar i returlösning samt de hörnskydd som används vid 

gipsleveranser.  

 

Målet är att utföra en jämförande redovisande livscykelanalys för de träspånsunderslag 

som idag används som en del av emballaget. Träspånsunderslagen energiåtervinns direkt 

efter användning och kommer att jämföras med ett teoretiskt plastunderslag vilket 

kommer att cirkulera i ett retursystem som går igenom ett visst antal returer innan det till 

slut också energiåtervinns. En jämförande redovisande livscykelanalys av dessa underslag 

är ett bra tillvägagångsätt för att undersöka vilken metod som skapar minst 

miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan mätas på olika sätt och i studien kommer 

klimatförändring som mäts i kg CO2-eq att vara det primära sättet för att jämföra 

underslagen. Vidare kommer livscyklerna att utvärderas efter andra relevanta 

miljöpåverkanskategorier.  

 

Studien utgår ifrån byggbolaget JM och deras flöde av gipssystemet för att kunna 

exemplifiera och föra en diskussion kring hur ett byggbolag bör tänka kring emballage. 

Följaktligen kommer information från företaget att användas som utgångspunkt för den 

jämförande LCA. Därför är även ett mål med studien att skapa ett beslutsunderlag för 

vilken typ av underslag och system framtida leveranser av gips ska använda. Således är 

den ämnade publiken för studien dels JM tillsammans med andra byggbolag och 

gipsleverantörer. Det finns även et akademiskt intresse med studien för forskare inom 

cirkulär ekonomi.  

 

Utifrån studiens syften och mål har följande tre frågeställningar tagits fram och 

presenteras nedan. Dessutom kommer det att diskuteras om returunderslag är ett 

cirkulärt system som är praktiskt användbart. 

 

- Vilket av underslagen med respektive system är bäst ur miljösynpunkt med 

avseende på de studerade påverkanskategorierna?  

- Hur skiljer resultatet för livscykelsslutskede vid användning av olika 

systemgränser?  

- Hur förhåller sig resultatet till EU:s avfallstrappa?  
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Kapitel 2 

Cirkulär Ekonomi i Byggsektorn  
 

 

I kapitlet presenteras den teori som studien använder som utgångspunkt för genomförandet men också för 

att sätta studien i större kontext samt ge bakgrundsinformation. Kapitlet börjar med att gå igenom vad 

EU:s syn på avfall för att sedan gå vidare till att beskriva cirkulär ekonomi, där ReSOLVE tas upp 

som ett av de ramverk som kan användas. Barriärer, positiva effekter och nackdelar med cirkulär 

ekonomi beskrivs och exempel på hur EU och byggbranschen arbetar för att lämna den linjära 

ekonomin. Kapitlet tar upp med metodiken för livscykelanalys och beskriver mer detaljerat två metoder 

för beräkning av slutskedet då det är något som studien har valt att rikta in sig mer på.  

Exempel på användningsområden för livscykelanalyser avslutar kapitlet.  

 
 

2.1 EU:s avfallsfärdplan  

EU har utvecklat en tillväxtstrategi för cirkulär ekonomi där ”Färdplanen för ett 

resurseffektivt Europa” är en av strategierna. Färdplanen har skapats med syftet att få 

medlemsländerna att ändra beteende och syn gällande resurser, till ett mer hållbart. Ett 

av målen med färdplanen är att avfall ska ses och hanteras som en resurs. För att målen i 

färdplanen ska uppfyllas arbetar EU-kommissionen med att tillsätta ekonomiska 

incitament för återanvändning av sekundära och återvunna material (Europeiska 

Kommissionen, 2011). De satta målen för återvinning inom EU är först att 65 % av allt 

kommunalt avfall respektive 75 % av förpackningsavfallet ska återvinnas före 2030 

(Europeiska Kommissionen, 2018). Vidare är det även förtydligat att energiåtervinning 

inte är en form av återvinning för EU:s olika avfallsmål (Europeiska Kommissionen, 

2010). I tillägg till detta har EU satt upp målet att till 2020 ska 70 % av avfallet från både 

byggnation med rivningar inkluderat återanvändas eller återvinnas (Europeiska 

Kommissionen, 2016). 

 

 

2.2 Avfallstrappan  

Enligt Europaparlamentet (2008) är nedanstående lista i Figur 1 den ordning som en 

beslutsfattare ska gå efter för att förebygga att avfall skapas.  

 

 
Figur 1. EU:s avfallstrappa, Anpassad efter EU direktivet 2008/98/EC (Europeiska Kommissionen, 

2016) 
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Att förebygga avfall som exempelvis innebär att en produkt inte väljs att köpas in, är den 

åtgärden som är mest fördelaktig att välja för att minska avfallet. Bortskaffande, som till 

exempel innebär att ett material deponeras är den åtgärd som är lägst rankad av EU. 

Däremellan är återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning de tre andra stegen på 

trappan (Europeiska Kommissionen, 2016). I direktivet är det förtydligat att den åtgärd 

som väljs ska vara den som främjar miljön bäst även om det skulle frångå ordningen i 

avfallshierarkin (Europaparlamentet, 2008).  

 

 

2.3 Cirkulär ekonomi  

Cirkulär ekonomi är ett relativt nytt begrepp som enligt Ellen MacArthur Foundation ”är 

restaurerande och regenererande genom design och syftar till att hålla produkter, 

komponenter och material till deras högsta användbarhet och värde hela tiden, vilket 

skiljer mellan tekniska och biologiska cykler” (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s 2). 

Den cirkulära modellen kräver därför att avfall och föroreningar ska designas bort, att 

material ska hållas kvar i bruk och inte slängas samt återbilda naturliga system (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017b) 

 

Begreppet är ett nytt synsätt som behandlar de ekonomiska och miljömässiga 

perspektiven för att integrera de motsättningar som finns hos de olika synsätten emellan 

(Pomponi & Moncaster, 2017). Den cirkulära ekonomin strävar efter att ha en balans 

mellan jordens ekologiska processer och en växande ekonomi. Självbärande 

produktionssystem är en sådan lösning där materialet används om och om igen. Att ha 

en grön och hållbar förvaltning av försörjningskedjor är en nyckel för att minska 

påverkan från produktionsprocesserna (Genovese, 2017). Cykler och system bör 

användas när det är möjligt i cirkulär ekonomi där retursystem är ett exempel. För att 

förstå sig på och kunna använda de komplexa system där företag, människor och ekologi 

är involverade och är en utgångspunkt för att tillgodose att resurser används på bästa sätt 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

 

2.3.1 Hur implementeras cirkulär ekonomi i en verksamhet?  

Att dagens industrier och samhälle fortfarande lever och tänker linjärt gör det svårt att 

implementera cirkulära strategier (Ellen Macarthur Foundation, 2014). Teknikutveckling 

är något som förs fram som viktigt för övergången till fler cirkulära system i samhället. 

Smarta material kan bidra till att minska vatten- och klimatpåverkan men även för att 

optimera försörjningskedjor och är ett av de exempel som visar att tekniken har en 

betydande roll (Preston, 2012). 

 

I ett masterexamensarbete beskriver Tabrizi (2016) hur byggbolaget NCC kan integrera 

cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Resultatet av studien visar att NCC främst ska 

fokusera på att använda en design för sina infrastrukturprojekt där materialet sedan kan 

återanvändas till något annat. Författaren reflekterar även om hur ett land som 

Nederländerna har kommit längre fram med att integrera cirkulär ekonomi i deras 
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samhälle då de redan nu är påverkade av stigande havsnivåer. Slutsatsen blir att 

”Innovation drivs ofta av brist och brådska” (Tabrizi, 2016, s 35). 

 

Lieder och Rashid (2015) beskriver i artikeln “Towards circular economy implementation: a 

comprehensive review in context of manufacturing industry” hur cirkulär ekonomi kan 

implementeras storskaligt. Både privata företag och statliga institutioner behöver 

genomgå förändring parallellt för att tillsammans kunna få samhället mer cirkulärt. 

Strategierna för förändringen är olika beroende på om det är ett privat företag eller 

statligt, anledningen att förändringen bör ske parallellt menar Lieder och Rashid (2015) 

är på grund av att det kan finnas omvända intressen, därför behöver de föras i samma 

riktning samtidigt och därmed anpassas till varandra. De säger att statliga institutioner, 

där lagar och regler är en stor del, behöver tänka uppifrån och ner. Privata företag 

istället, där tillverkning, konkurrens och vinst är viktiga delar, agerar nerifrån och upp. 

Ett exempel på varför förändring bör ske parallellt är att statliga organ förespråkar att 

industriföretagen ska vara medvetna om miljöproblem, och därför finns idén om att 

kontrollera företag för att de ska vara så miljövänliga som möjligt. Hos industriföretagen 

finns ofta medvetenheten men på grund av konkurrenskraft och vinstfokusering hamnar 

miljöförbättringar i skymundan. För att Lieder och Rashids (2015) parallellstrategi ska 

vara möjlig att genomföra i praktiken måste forskningen utvecklas både inom områden 

som lagstiftning, politik, infrastruktur men också medvetenhet, för att kunna genomföra 

den statliga uppifrån och ner-delen av strategin. För den motsatta, nerifrån och upp-

delen är det istället stödinfrastruktur, samarbetsmodeller, produktdesign och 

försörjningskedja samt informationsteknik som kräver utveckling för att strategin ska 

kunna genomföras.   

 

2.3.2 ReSOLVE  

ReSOLVE är ett exempel på ett verktyg utvecklat av Ellen MacArthur Foundation som 

är till för att användas för att kunna övergå till cirkulär från linjär ekonomi. Ellen 

MacArthur Foundation jobbar tillsammans med världsledande aktörer, exempelvis HM, 

Google, Arup och McKinsey & Company för att inkludera cirkulär ekonomi på deras 

agenda med målet att snabbare skifta från den linjära ekonomin (Ellen MacArthur 

Foundation, 2018). Verktyget som utvecklats består av sex delåtgärder, som kan 

appliceras på allt ifrån produkter till byggnader och städer, vilka är; regenerera, dela, 

optimera, cykel, virtualisera och utbyte. 

 

Första åtgärden regenerera handlar om att säkerhetsställa ekosystemens resiliens och att 

näringsämnen finns kvar i naturen. Åtgärden vill främja noll-utsläppsstrategier och 

produkter som är designade för att ha en liten påverkan, vilket är två av de exempel som 

nämns i Arups (2016) verktygsbeskrivning på förslag hur delåtgärden kan genomföras 

för de företag och organisationer som vill arbeta efter ReSOLVE. Kontorsbyggnaden 

Bussom water tower i Nederländerna är ett exempel som går i den önskvärda designen på 

byggnader. Med eget vatten- och avloppsreningssystem är huset en av världens mest 

hållbara byggnader (Arup, 2016). 
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Åtgärden dela förespråkar maximering av tillgångar genom att produkter och tillgångar 

används av flera vilket också bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad resursåtgång. 

Bilpooler är ett exempel på genomförande för delåtgärden, istället för att äga en egen bil, 

lånar personen eller företaget en bil när det behövs. Ett annat exempel är att införa 

flexibla kontorsplatser. När tillgångar delas mellan människor effektiviseras resurser och 

ytor. Även att återanvända produkter ingår i denna delåtgärd vilket både har positiva 

ekonomiska och sociala effekter. (Arup, 2016) 

 

Optimering av system och produktkedjor leder till minskad miljöpåverkan, som görs 

genom att hålla kvar material i deras högsta värde så länge som möjligt. Det blir då 

viktigt att designa produkter och byggnader för att ha långa livscykler för att lyckas med 

delåtgärden. I tillägg är också att laga och återanvända produkter är att föredra, eller att 

använda sig av leasing för att företagen ska kunna säkerhetsställa att produkten kommer 

tillbaka i systemet. Cykel är den fjärde punkten i ReSOLVE-verktyget, åtgärden handlar 

om att få material att gå i cykler där inre cykler där produkten återanvänds är det bästa. 

Yttre cykler i det här fallet är när en produkt produceras om till något annat eller 

materialåtervinns (Arup, 2016).  

 

Istället för att använda sig av fysiska produkter kan virtualisering användas för att minska 

mängden material. Building information modelling (BIM) är ett sådant system, som kan 

optimera materialanvändningen vid byggnation. Ett annat exempel är användning sig av 

virtuella mötesrum istället för att träffas fysiskt, vilket bidrar till mindre klimatpåverkan 

både med tanke på transportsträckan för de människor som ska träffas och materialet i 

tillägg behöver färre fysiska platser finnas. Utbyte är den sista delåtgärden i verktyget och 

vill främja användandet av förnyelsebara material och ny hållbar teknik, med målet att 

byta ut fossila tillgångarna och de linjära systemen. Sammantaget så är de lösningar som 

genererar minst avfall och använder minst resurser de lösningar som bör användas. 

(Arup, 2016) 

 

2.3.3 Positiva effekter av cirkulär ekonomi  

Det kan finnas en ekonomisk vinning med att använda sig av cirkulär ekonomi i 

byggindustrin. Konsultorganisationen Arup har uppskattat att i dagsläget använder 

ingenjörs- och byggindustrin sig av 50 % av all stålproduktion i världen och gör av med 

stora mängder material varje år. Arup (2016) uppskattar att genom att applicera 

cirkulärsekonomins principer skulle den globala produktiviteten inom byggindustrin 

förbättras, med att spara åtminstone 100 miljarder dollar per år. Europeiska 

Kommissionen (2011) har estimerat att 1,4 miljarder euro kan sparas samt 1,6 miljarder 

euro från försäljning kan tjänas in genom att industriellt återanvända råvaror. Med det 

menas att företag kan genom försäljning av avfall i form av en resurs till andra företag, 

bidra till minskad användning av råvaror. Reducerad materialåtgång framhålls som en 

ytterligare fördel med att gå över till cirkulär ekonomi vilket är positivt med avseende på 

minskning av jordens tillgångar. Vidare ger det en ekonomisk besparing för företag med 

en minskning i inhandlade kvantiteter. I tillägg stiger idag priserna för råmaterial på 

grund av ökad konkurrens av varorna vilket i sin tur leder till att besparingarna kan bli 

större (EEA, 2016).  
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2.3.4 Barriärer med cirkulär ekonomi  

Att de positiva effekterna med cirkulär ekonomi inte än är uppnådda i enlighet med ovan 

nämnda studier kan förklaras av de svårigheter med förändring som krävs för att 

reformera en verksamhet. Studier har gjorts för att identifiera de barriärer som finns för 

övergången till en cirkulär ekonomi. År 2013 gjordes en studie över beteendet och 

medvetandet om cirkulär ekonomi för industriföretag i Kina. Studien visar att det finns 

strukturella, kulturella och kontextuella barriärer bland företagen där. Författarna såg 

även sambandet med att hälften av alla identifierade barriärer handlar om företagens 

organisationskultur (Liu & Bai, 2013). Institutionella, ekonomiska, tekniska, 

infrastrukturella och samhälleliga barriärer är de huvudkategorier av barriärer som 

identifierades av IMSA Amsterdam (2013) i en studie med syftet att påskynda 

omvandlingen från linjär till cirkulär ekonomi. Totalt identifierades 22 olika barriärer där 

två utav dem är: ”återvunna material oftast är dyrare än nyproducerade” som innebär att på 

grund av att återvinningsföretagen idag arbetar för småskaligt, blir 

insamlingskostnaderna för stora. Den andra är ”Stora start-investeringar” som innebär att 

det krävs som titeln på barriären säger, stora investeringar i början för att kunna övergå 

från linjär till cirkulär ekonomi. IMSA Amsterdam menar att problemet ligger i att 

beslutsfattarna analyserar eventuella investeringar för att övergå till cirkulär ekonomi 

tillsammans med riskerna i det nuvarande samhället och inte på hur framtiden kan se ut.  

(IMSA Amsterdam, 2013, s 40 & 41).  

 

Utifrån dagens läge skulle en omvandling till cirkulär ekonomi betyda att produktled och 

inköpsmönster skulle förändras. Industrier och materialtillverkare kommer att bli 

förlorarna medan exempelvis företag som redan idag använder sig av systemtänk i 

verksamheten är vinnarna (Preston, 2012). Det är även ett problem, vilket Preston (2012) 

har identifierat som en utav hans sju barriärer, att nya ekonomier inte har modeller 

förutom de traditionella resurskrävande utvecklingsmodellerna att följa. Att konsumenter 

saknar förståelse för gröna produkter är även en barriär som tar upp vikten med att 

använda miljömärkning i allt större omfattning. 

 

2.3.5 Nackdelar med cirkulär ekonomi  

Att omvandla samhället från det traditionella linjära till cirkulärt kan innebära nackdelar 

och motsättningar. EEA (2016) har identifierat att det kan uppkomma spänningar mellan 

de aktörer som använder sig klassiska linjära modeller för sin verksamhet och de som 

kommer använda sig av nya cirkulära modeller. Ghisellini m. fl. (2014) hävdar att cirkulär 

ekonomi kan påverka den ekonomiska tillväxten på grund av att det finns begräsningar i 

återvinning. Författarna stödjer påståendet med fakta om att materialåtervinning förlorar 

värde efter varje gång det återvinns. I tillägg är det oftast inte ekonomiskt lönsamt med 

återvinning. De ser även problemet med att dagens samhälle är uppbyggt på linjär 

ekonomi och det kommer krävas engagemang för att få alla samhällsaktörer att bli mer 

aktiva i återanvändning och återvinning av produkter.  

 



  

9 
 

2.3.6 Cirkulär ekonomi i EU  

EU tog i januari 2018 beslut om ett cirkulärt ekonomipaket som innehåller flera olika 

åtgärder. Plast är huvudfokus i paketet då EU har beslutat att alla plastprodukter ska 

kunna återvinnas senast år 2030. Ytterligare finns även åtgärder för att engångsprodukter 

i plast ska minskas. EU släppte även en rapport i samband med det cirkulära 

ekonomipaketet som handlar om hur användningen av de 27 mest kritiska materialen 

kan göras mer cirkulära. Vidare har ett ramverk med nyckeltal för olika delar både på 

nationell och på EU-nivå utvecklats. Den sista delen i paketet är en kommunikation om 

hur de olika reglerna för kemikalier, produkter och avfall hänger samman. (EU, 2018) 

 

2.3.7 Retursystembyggpall 

Retursystembyggpall är ett exempel på en cirkulär försörjningskedja i byggsektorn. 

Byggpallar går i retur istället för att slängas ner i en container för att sedan 

energiåtervinnas. En byggpall används för att leverera och hantera byggmaterial och 

finns i olika format. Retursystembyggpall har tagit fram två standardformat som används 

och totalt sett hanteras minst tre miljoner standardpallar per år i Sverige vilket utgör ett 

stort materialsvinn om de skulle brännas upp efter en användning. Systemet fungerar 

förenklat att pallarna har ett inköpspris och ett återköpspris, som är det samma även om 

pallen är hel eller trasig, på grund av att man vill sätta i system att pallarna aldrig ska 

slängas. De trasiga pallarna lagas, om det går, hos retursystembyggpall. Systemet har 

funnit sedan är 2006 och har fått resultatet att 60 – 70 % av alla pallar återanvänds efter 

varje leverans. (Returlogistik, 2017) 

 

 

2.4 Metodiken för livscykelanalys  

Olika metoder för att mäta påverkan från produkter och tjänster leder till en ökad 

förståelse för vilka delar som påverkar mest som i sin tur leder till förbättringsåtgärder. 

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att kvantifiera miljöpåverkan av en produkt eller 

tjänsts livscykel (Curran, 2015). LCA kan hjälpa till att designa cirkulära system och göra 

dem med så liten miljöpåverkan som möjligt. En LCA:s resultat visar vilka delar i en 

produkts livscykel som har stört påverkan som leder till att man vet vilka delar som 

borde bytas ut för att skapa mer hållbara produkter och tjänster.  

 

För att alla ska genomföra livscykeln på samma sätt används ISO 14040 och 14044.  ISO 

14040 beskriver de övergripande principer och ramverket medans ISO 14044 istället 

visar de krav och riktlinjer som en LCA måste följa. Figur 2 visar LCA:ens ramverk som 

består av fyra delar; Mål och omfattningsdefinition, Inventeringsanalys, Konsekvensanalys och 

Tolkning. Figuren visar även några av de användningsområden för LCA vilket exempelvis 

är produktutveckling (ISO, 2006).  
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Figur 2. Stegen i livscykelanalysens ramverk enligt ISO 14040: 2006-standard (ISO, 2006) 

 

För att följa ISO 14040 standarden ska det i mål och omfattningsdefinitionen i LCA:n 

beskrivas varför analysen genomförs, vad som ska studeras och vem resultatet riktas till 

(Baumann & Tillman, 2004). Inventeringsanalysen ska i sin tur ge information om vilka in- 

och utflöden som finns i det studerade systemet eller systemen. Det ska även vara 

möjligt att se hur mycket massa eller processer, exempelvis energi, som finns. De 

antaganden som görs över den studerade livscykel ska också finnas med i denna del av 

studien (Curran, 2015). Konsekvensanalys beskriver den miljöpåverkan som har beräknats 

av informationen från inventeringsdelen av en LCA. För att uppfylla ISO 14044 

standarden ska påverkanskategorier med kategoriindikatorer användas (ISO, 2006). 

Tolkning av resultatet är den sista delen av en LCA. Delarna av studien diskuteras med 

fokus att hitta specifika problem och analysera tillförlitligheten av resultatet. Det ska 

även finnas en konklusion av resultatet och eventuella rekommendationer i 

tolkningsdelen av en LCA:s ramverk. (ISO, 2006) 

 

2.4.1 Metoder för beräkning slutskedet för livscykeln  

Det finns olika metoder för att räkna ut påverkan från slutskedet av det studerade 

systemet och hur systemgränserna sätts för vad som är slutskedet (Winkler, 2017). Det 

påverkar hur systemet ser på energiåtervinning vilket leder till olika resultat. I studiens 

fall är det intressant att titta närmare på detta i fall det blir en skillnad i resultatet. Ena 

systemet som jämförs använder mer material än det andra vilket leder till att det är mer 

material som kan energiåtervinnas än det systemet som återanvänder material.  

 

När en process tillverkar mer än en (1) produkt, har flera produkter som input eller om 

avfall från en produkt används som material till en annan, används allokering. Allokering 

delar upp miljöpåverkan mellan produkterna. Processen är komplex och kan göras på 
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olika sätt exempelvis genom att dela upp systemets miljöpåverkan mellan produkterna 

genom att använda sig av produkternas massa eller ekonomiska värde. (Europeska 

Kommissionen, 2018b & Curran, 2015)  

 

Det finns olika typer av allokeringsproblem där ett av dem är så kallad open-loop 

recycling. Open-loop recycling är när en produkts avfall används som material för att 

tillverka en annan produkt (Curran, 2015). Det innebär att mängden råmaterial som 

behöver användas minskas och därför vill man dela upp miljöpåverkan mellan de olika 

systemen. Att ha flera olika inflöden i systemet är ett annat allokeringsproblem då man 

vill skilja på påverkan materialen emellan om det exempelvis är ett fossilt och ett 

förnyelsebart som används. Flera utflöden är det tredje allokeringsproblemet som 

uppkommer exempelvis när ett system tillverkar en biprodukt som inte ingår i systemet. 

Det kan också handla om att slutskedet för produkten energiåtervinns där värme och el 

utvinns (Curran, 2015). För att dela upp miljöpåverkan mellan produkterna användas 

allokering som innebär att miljöpåverkan delas upp antingen genom att använda 

produkternas massor eller ekonomiska värde. Problemet kan också lösas genom 

undviken allokering där systemexpansion, avgränsningar eller substitutionsmetoden är 

tre exempel på metoder (Curran, 2015).  

 

Winkler (2007) beskriver komplexiteten med slutskedets modellering genom att jämföra 

sex olika avfallshanteringssystemet i Dresden. Resultatet blev att enbart tre av dessa 

modeller klarade av att modellera miljöpåverkan. Ytterligare kunde de inte jämföras på 

grund av motstridiga resultat. Skillnaderna menar Winkler (2007) beror på diskrepans i 

data och de undvikna processerna/produkterna som allokeras i en LCA på grund av att 

de kan användas utanför systemgränsen, vilket i den här studien är den energi och 

elektricitet som bildas när underslagen förbränns. Winklers slutsats menar på att det inte 

finns en metod som är bättre än de andra utan modelleringssätt ska väljas beroende på 

mål och omfattning av studien. Omfattningen och komplexiteten av den här studiens 

avfallshanteringssystem är betydligt mindre än det i Dresden och blir därför lättare att 

modellera. I Heijungs och Guineés artikel Allocation and ‘what-if’ scenarios in life cycle 

assessment of waste management systems (2007) beskriver författarna att det är två metoder 

som används främst för avfallshantering, substitutionsmetoden och 

uppdelningsmetoden.  

 

Substitutionsmetoden som är en av de metoder som hanterar undvikna processer, som 

går under namnet avoided burdens på engelskan vilket är den positiva inverkan av att en 

annan produkt inte har behövt skapas och hur det påverkar systemet (Curran, 2015). 

Substitutionsmetoden utgår ifrån de undvikna processerna för ett system. Det menas 

med att om systemet skapar något som inte behövs för att det i sin helhet ska fungera 

ska den processen eller materialet subtraheras från systemet (Heijungs & Guineés 2007). 

Uppdelningsmetoden ser systemet som en multi-funktionell process som delas upp i 

monofunktionella processer som var och en utgör en funktion där varje process har fyra 

allokeringsfaktorer. Heijungs och Guineés (2007) jämför de två olika metoderna där de 

menar att uppdelningsmetoden kan vara att föredra då det innebär mindre data. 
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Systemexpansion är enligt ISO 14040 det föredragna sättet att lösa problemet vid 

tillverkning av mer än en produkt (Europeska Kommissionen, 2018b) vilket innebär att 

de produkter som blidas utöver de tänkta räknas med i systemet. Studien Open-loop 

recycling: A LCA case study of PET bottle-to-fiber recycling tar upp problematiken med att 

använda sig av olika allokeringsmetoder då resultaten blir olika samt att det inte finns 

någon standardmetod. Studien kommer fram till att det bästa sättet att hantera open-

loop recycling är att använd sig av systemexpansion där systemgränsen är vagga till grav 

(Shen, Worell & Patel, 2010). En studie över slutskedesallokering visar även att resultatet 

påverkas av vilken typ av allokering som görs (Nicholson, m.fl, 2009).  

 

2.4.2 Tidigare livscykelanalyser  

LCA kan vara en användbar metod för att bedöma vad som miljömässigt är ett bra 

cirkulärt system. Att använda sig av jämförande LCA för att studera skillnaderna mellan 

olika produkter och system (Werner & Richter, 2007, Bondesson, 2010, Sawangkeaw, 

Teeravitud, Piumsomboon & Ngamprasertsith, 2012). Det har även tidigare gjorts 

jämförelser mellan engångs- och retursystem, Van der Harst, Potting, och Kroeze (2014) 

studerade olika typer av engångskoppar och använde sig av olika allokeringsmetoder 

samt flera datafiler vilket ledde till olika slutresultat för miljöpåverkan för LCA. 

Slutsatsen från studien blev därför ”detta gör att jämföra produkter blir mer komplext, men 

resultaten mer robust” (Van der Harst, m.fl., 2014, 129). Artikeln ”LCA evaluation of 

reuse/recycle impact for environmental conscious industrial products” beskriver nyttan med att göra 

LCA och att återanvändning och återvinning är viktigt för varor som är utvecklade för 

att vara bra för miljön. Pet-flasksystemet är ett exempel som tas upp i studien som även 

är ett cirkulärt system (Sadamichi, 2003).  

 

2.4.3 Tidigare livscykelanalyser i byggsektorn 

Det finns få retursystem i byggbranschen, de två främsta är retursystemet med byggpallar 

och hörnskyddssystemet för gipsskivor. Hörnskydden används på gipsbuntarna när de 

transporteras från byggvaruhandeln till byggarbetsplatsen. Där är det tänkt att 

hörnskydden ska samlas in och sedan köras tillbaka till byggvaruhandeln för att kunna 

återanvändas. Det finns ingen publik dokumenterad information om hur 

hörnskyddssystemet fungerar eller hur stor miljöpåverkan det har. Löfgren säger att 

hörnskyddssystemet inte fungerar som det är tänkt och används ofta som ett 

engångssystem istället för att skydden återanvänds (Personlig kommunikation, 2018). 

Däremot har en jämförande LCA har gjorts av retursystembyggpall av där Returlogistik 

AB som är ett tredjeparts logistik- och konsultföretag som har utvecklat 

returpallslösningen. I LCA:n jämförs retursystemet med engångspallar och B-pallar, där 

resultatet är att engångspallen har klimatavtrycket 1,68 kg CO2-eq per pall och 

användning medan returpallens motsvarande siffra är 0,62 kg CO2-eq. Returlogistik har 

räknat på att en returpall går i retur 50 gånger innan den energiåtervinns och att de 

träspån som används är klimatneutralt. De har därför antagit att den CO2 som bildas vid 

förbränning är noll. Vidare har de inte använt en allokeringsmetod för att exkludera de 

processer som skapas utöver systemgränserna vilket är den värme och energi som bildas 
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vid förbränning av pallarna (Returlogistik, 2017). Mer ingående kring problematiken 

kring systemgränserna finns beskrivet i Kapitel 2.3.7.  
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Kapitel 3 

Metod 
 

 

Avsnittet är en sammanslagning av en klassisk rapports metod-del och livscykelanalysens mål och 

omfattningsdel. Därför börjar kapitlet med en kort beskrivning av studiens aktörer och sedan beskrivs 

tillvägagångsättet. Därefter finns produktdefinition, funktionell enhet, flödesscheman, systemgränser och 

bedömning av miljöpåverkan i linje med en livscykelanalys mål- och omfattningsdel. 

 

 

3.1 Studiens aktörer  

Nedan följer en kort beskrivning av de aktörer som studien berör. Eftersom studien 

utgår ifrån JM:s leveranser av gips är aktörerna specifika för JM och därför kan det 

förekomma skillnader både i tillvägagångssätt och andra aktörer om ett annat byggbolag 

hade utvärderats istället.  

 

JM  
JM är ett byggbolag som har sin största del av produktionen i och runt omkring 

Stockholm. Byggmaterial kommer ifrån leverantörer där JM kan påverka och kravställa 

hur leveranserna ska ske. Liljeholmskajen är det JM projekt som studien använder som 

exempel i studien för att kunna estimera avstånd.  

 

Norgips 
Norgips är producenten som levererar till JM:s byggvaruhandlare av gips och har sin 

produktion i Norge. Det är Norgips som väljer vilka underslag som används eftersom 

det är de som emballerar gipsbuntarna med plast och underslag.  

 

Anonym Gipsproducent  

En annan gipsproducent som vill vara anonyma.  

 

Nordströms  
Byggvaruhandel som har en logistikroll då de lagerhåller lokalt och levererar gipset till 

arbetsplatsen med andra varor och därmed reducerar transporter. JM använder sig av 

lägenhetsleveranser där gips, plywood, stålskenor och allt annat som används för att 

bygga insidan av en lägenhet. Nordströms får leveranser av de olika 

materialproducenterna som de sedan packar ihop och levererar lägenhetsvis till JM. Bara 

ifrån Nordströms i Liljeholmen 2017 levererades 2212 buntar med gips och därför är det 

viktigt att det mest lämpade underslaget används. (Vedin, 2018) 

 

Sauerland Bearers 
Är producenten av träspånsunderslag som levererar till Nordströms. Deras fabrik ligger i 
Tyskland där all tillverkning sker.  
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Plastic Produkter  
Är en plasttillverkare i Stockholm som examensarbetet har använt som exempel för 
tillverkningen av plastunderslag.  
 
Wiklunds 
Är en av de avfallsentreprenörer som JM använder sig av för att ta undan de avfall som 
bildas på byggarbetsplatserna.  
 
Norsk Gjenvinning 
Är den avfallsentreprenör som Norgips använder för att transportera bort 
plastemballaget från underslagen.  
 
 

3.2 Beskrivning av tillvägagångssätt  

För att kunna ge ett svar på studiens frågeställningar behöver miljöpåverkan räknas ut 

för båda systemen vilket kan göras på olika sätt. Studiens tillvägagångssätt är en 

jämförande livscykelanalys som ger en överblick av vilka delar i systemet som utgör 

störst påverkan. Det finns olika verktyg att använda sig av för att göra en livscykelanalys 

där SimaPro är ett av de datorprogramvarorna som används. SimaPro brukas idag av 

både hos företag och högskolor och programvaran hjälper användaren att analysera och 

modellera hållbarhetsprestanda för en produkt eller tjänst. SimaPro används i huvudsak 

för att göra livscykelanalyser och kan mäta den miljöpåverkan både på hela och delar av 

livscykeln (SimaPro, 2018). Med hjälp av programvaran sattes två livscykler upp som 

sedan jämfördes mot varandra för att se vilken process som är mer miljövänlig. 

Författaren tog Kungliga Tekniska Högskolans kurs i AG2800 Livscykelanalys innan 

examensarbetet där SimaPro lärdes ut och därför var det naturligt att programvaran 

skulle användas.  

 

Arbetsprocessen för examensarbetet är uppdelat i fyra delar; bakgrund, datainsamling, 

modellering och analys och illustreras genom Figur 3.  

 

 
Figur 3. De fyra delarna i arbetsprocessen för examensarbetet. 
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Bakgrund 

Arbetet började med en bakgrundssökning av litteratur för kunna placera studien i ett 

större sammanhang. Samtal med JM:s hållbarhetschef Per Löfgren och författarens 

handledare Anneli Waldén, som även är ansvarig för det avfallsminimeringsprojekt som 

studien skrivs inom, ledde till information om vilken typ av information som studien 

behövde för att uppnå det förväntade resultatet. Utifrån samtalen utformades studiens 

syfte och mål samt gjordes en tidsplan för att examensarbetet skulle hålla sig inom 

tidsramen.  

 

Datainsamling  

Första steget i datainsamlingen var en semistrukturerad telefonintervju med en 

gipsproducent, som vill vara anonyma i studien, samt ett studiebesök på 

byggvaruhandeln Nordströms för att förstå studiens alla faser och delar i systemet i 

tillägg för att samla in data.  

 

För att få bredare förståelse för systemet som undersöks och för att kunna samla in 

korrekt information har insamlingen skett genom att ta kontakt med alla inblandade 

parter i processen, de inblandade parterna beskrevs i föregående kapitel, 3.1. 

Träspånsunderslagsleverantören gick inte att få tag i men tillgänglig information om 

produktion och material fanns att tillhandahålla på deras internetsida.  

 

I datainsamlingen som gjordes genom semistrukturerade- och strukturerade interjuver i 

denna del av studien bestämdes även systemgränser, antaganden och hur de två systemen 

skulle jämföras. För del tre i arbetsprocessen användes SimaPro för att kunna modellera 

den data som samlades in för att tillslut kunna jämföra de två olika systemen. I SimaPro 

har data om material och processer valts från databasen Ecoinvent 3.3 där både 

transformerad data och marknadsdata har använts.  

 

E-mail användes när de andra parterna i systemet skulle kontaktas för att kunna ha tydlig 

dokumentation om den data som samlades in. De företag som har kontaktats via mail 

och där deras svar har bidragit till data till studien är; gipsproducenten Norgips, 

avfallsproducenten Wiklunds, byggvaruhandeln Nordströms och plasttillverkaren Plastic 

Produkter. Anledningen varför kontakt togs med Plastic Produkter var för att få specifik 

data på materialet till underslaget. Nedan i Tabell 1 följer en lista på de personer som har 

bidragit med information till studien och på vilket sätt de har bidragit. En mer detaljerad 

beskrivning på företagen bakom personerna i tabellen finns beskrivet i studiens kapitel 

3.1 Studiens aktörer.  

 

Studien har använt både semistrukturerade och strukturerade interjuver. De 

semistrukturerade har använts när personen har träffats i person eller har kontaktats över 

telefon för att få en större förståelse för systemet. Dessa interjuver hölls i början av 

examensarbetet för att även fånga upp delar som författaren hade kännedom av. De 

strukturerade intervjuerna har gjorts genom E-mail och då har enbart specifika frågor 

använts för att få in den data som behövdes för att kunna göra LCA-beräkningarna. De 

strukturerade intervjuerna genomfördes för att få in den data som inte kunde finnas på 
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annat sätt. Studien förlitar sig på att dessa personer har gett korrekta svar vilket leder till 

att det kan finnas felaktig information om livscyklerna vilket kan vara en felkälla för 

studien. För de semistrukturerade intervjuerna finns de frågorna som används i Appendix 

B.  

 

Tabell 1. De personer och företag som har bidragit till studien och hur de har blivit intervjuade 

Namn Företag Befattning Metod Tillvägagångssätt 

Anonym (Gipsföretag) Miljösamordnare  Telefonintervju Semistrukturerad 

Peter Vedin Norströms Marknadschef  Studiebesök + 

Intervju 

Semistrukturerad 

Nina Neuman Wiklunds Kvalitets- & 

Miljöchef 

E-mail Strukturerad 

Trond Even 

Fagerli 

Norgips Teknisk chef  E-mail Strukturerad 

Anders 

Tobiasson 

Plastic 

Produkter 

Ägare & Designer E-mail Strukturerad 

Daniel 

Christensen 

Norsk 

Gjenvinning 

Logistik 

koordinator 

E-mail Strukturerad 

Per Löfgren JM Hållbarhetschef  Intervju  Semistrukturerad  

 

 

Modellering  

För att modellera studiens två livscykler användes programmet SimaPro tillsammans 

med PRe Consultants manual, Introduction to LCA with SimaPro (2016). En studiegrupp 

med totalt elva medlemmar, där alla använder SimaPro i deras examensarbete, skapades. 

Vid problem och funderingar användes gruppen för att diskutera lösningar och byta 

erfarenheter. Beskrivning om vilka antaganden och vilken data som har används för 

studien finns i Kapitel 4. 

 

I livscykelanalyser och andra verktyg som används för att beräkna miljöpåverkan 

används miljöpåverkanskategorier som tas fram genom att mäta utsläppen till luft, vatten 

och mark. En livscykel kan ge ifrån sig mer än 100 emissioner och då är 

miljöpåverkanskategorierna ett bra hjälpmedel för att förstå storleken och hur mycket 

och på vilket sätt de påverkar naturen (IVL, 2000). SimaPro innehåller flera metoder för 

bedömning av miljöpåverkan där Eco-indicator 99 är en av dem. Eco-indicator 99 är en 

skadeorienterad metod som innehåller 18 miljöpåverkanskategorier som hjälper 

användaren att förstå påverkan av livscykeln (PRé Sustainability, 2016). I sin tur är 

ReCiPe är en av Eco-indicator 99 metoder, som används genom att kombinera ett 

problemorienterat tillvägagångssätt med ett skadeorienterat. Användaren kan välja vilket 

tillvägagångssätt resultatet ska visa, för problemorienterade analyser väljs midpoint- och 

för skadeorienterat endpoint påverkanskategorier. För ReCiPe midpoint blir resultatet 18 

olika påvekanskategorier och att hantera informationen från 18 olika problemområden 

som resultat ger svårigheter att ta beslut utifrån dessa. För ReCiPe endpoint är det 
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enklare att ta beslut eftersom enbart tre kategorier används som är mänsklig hälsa, 

ekosystem och resurser. För att få fram dessa tre kategorier multipliceras de 18 

påverkansfaktorerna med skadefaktorer vilket i sin tur leder till en större osäkerhet kring 

resultaten (PRé Sustainability, 2016). Studien har använt sig av ReCiPe midpoint och inte 

endpoint för att få möjligheten att se alla 18 kategorier utan att det har blivit 

multiplicerade.  

 

Resultat och analys  

Studiens första resultat är processflödescyklerna som skapades genom att kg CO2-eq 

valdes som mätvärde för miljöpåverkan, vilket är miljöpåverkanskategorin 

klimatförändring. Beslutet om vilket alternativ som är bäst i studien granskas även utifrån 

de 18 påverkanskategorierna för att se om det finns något annan miljöpåverkan som 

sticker ut och påverkas mycket av något utav systemen. För att även studera de andra 18 

påverkanskategorierna användes normalisering av resultatet först på grund av att värdena 

annars kan vara svåra att förstå och sätta i ett sammanhang hur skadligt det är för miljön.  

Normaliseringsverktyget räknar om resultatet till genomsnittseuropén vilket bidrar till en 

större förståelse för läsaren för hur mycket resultaten påverkar miljön (PRé 

Sustainability, 2016). Sju av de 18 påverkanskategorier valdes ut för att studeras närmare. 

De valdes ut genom att se vilka av de 18 kategorierna som stack ut vid de normaliserade 

resultatet. Dessa sju påverkankategorierna var; klimatförändring, eutrofiering av 

sötvatten, humantoxicitet, färskvatten-ekotoxicitet, marin-ekotoxicitet, landandvändning 

och fossilanvändning.  

 

För att studera resultatet mer noggrant testades olika scenarion i en känslighetsanalys för 

att komma fram till vilka processer som påverkar systemet mest och vad som händer vid 

förändring av dem. Där användes istället de kategoriserade resultatet istället för att kunna 

använda kategoriernas riktiga enheter. Tidshorisonten för studiens 

miljöpåverkanskategorier valdes till 100 år vilket även är standarden att använda vid LCA 

(PRé Sustainability, 2016). De delar i studien som inte kunde förankras till verkligheten 

testades även i känslighetsanalysen för att få en ökad förståelse hur mycket de påverkar 

resultatet. Studiens sista intervju hölls med JM:s hållbarhetschef Per Löfgren och gjordes 

efter resultatet var klart. Tillvägagångssättet var semi-strukturerat med syfte att ta reda på 

mer djupgående hur JM ställer sig till returemballage och strategier för cirkulär ekonomi.  

 

 

3.3 Produktdefinition  

Underslag används för att kunna transportera gips och läggs in under gipsbuntarna innan 

det packas in med annat emballage. Underslag kan bestå av olika material men idag är det 

främst träspån följt av gips som används mest (Vedin, 2018). Marknadschefen för 

Nordström säger att det nästan bara är träspånsunderslag som används för JM:s 

leveranser och eftersom studien använder sig av JM som exempel kommer 

träspånunderslaget att användas i den jämförande livscykelanalysen. Det 

träspånsunderslag som används består av träspån, syntetiskt harts och paraffin (Norgips, 
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2018). En mer detaljerad materialsammansättning ges i Kapitel 4, Figur 4 är en bild på hur 

träspånunderslaget ser ut.  

 

 

 
Figur 4. Två underslag i träspån (Norgips, 2018) 

 
Underslaget i plast finns inte utan har skapats teoretiskt i studien för att kunna räkna på 

om en returlösning skulle vara lönsam. Ägaren och designern hos 

plastproduktionsbolaget, Plastic Produkter, Anders Tobiasson kontaktades för att ta reda 

på vilken typ av plast som underslaget bör vara tillverkat av för att använda mer verkliga 

data i studien. Anders Tobiasson (2018) valde ut att underslaget borde vara i etenplast 

som enbart består av kol och väte som ger en låg miljöpåverkan vid förbränning samt går 

att återvinna.  

 

För att förtydliga, kommer studien att jämföra två typer av underslag, där ena förbränns 

och den andra går i retur. De gipsskivor som JM beställer mest av har namnet Normalgips 

13 med måtten; längd 2,5 m, bredd 0,9 mm och tjocklek 0,012 mm. Normalgips 13 med 

dessa mått kräver fyra stycken mellanlägg för varje bunt gips där 42 skivor ingår där 

måtten är; längd 0,048 m, bredd 0,880 m och tjocklek 0,075 m (Nordströms, 2018). 

Studien studerar enbart de mellanlägg som passar för dessa mått på gipsskivor.  

 

 

3.3 Funktionell enhet 

Funktionell enhet används för att kunna jämföra de olika livscyklerna åt och är ett 

kvantitativt mått på den funktion som systemet tillhandager. Enligt Mary Ann Curran 

(2015) behöver man utgå ifrån målet för studien för att ta fram den funktionella enheten 

som ska användas. Den funktionella enheten är till för att beskriva funktionen av det 

som jämförs med hjälp av en LCA och därefter kunna utjämna skillnader mellan 

systemen så det kan jämföras rättvist.  

 

För att ta fram den funktionella enheten enligt Curran (2015) används studiens mål som 

utgångspunkt som är att ta reda hur det skiljer sig med avseende på klimatpåverkan och 

kostnad för att leverera en bunt gips. Vidare är funktionen för underslagen att bära upp 
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och minska transport- och lyftskador av gips. Vid en transport bär fyra underslag upp 42 

skivor av typen Normalgips 13 vilket utgör en bunt. Den betydande skillnaden mellan 

systemen är att det ena systemet är ett retursystem där underslagen återanvänds och 

därför kan inte ett plastunderslag som återanvänds jämföras med ett träspånunderslag 

som förbränns. Följaktligen finns ett behov av att ta till hänsyn till hur många gånger 

plastunderslaget kan återanvändas för att sedan jämföras med de antal träspånunderslag 

som motsvarar antalet återanvändningar.  

 

För att leverera 42 skivor Normalgips 13 behövs 4 underslag. Klimatpåverkan för 

retursystemet kommer att bero på hur många gånger underslagen kan återanvändas. 

Eftersom det här systemet inte finns idag, finns det heller inga siffror på hur ofta 

underslagen går sönder, tappas bort och slängs. För att kunna jämföra systemen, 

kommer studien att anta att varje plastunderslag kommer att användas 50 gånger och 

därefter förbrännas, alltså genomgå 49 returer. Att 50 valdes som antal användningar var 

på grund av att Returlogistik (2017) använder sig av samma antagande i deras jämförande 

livscykelanalys. En känslighetsanalys kommer att göras på det här antagandet för att 

undersöka hur många plastunderslag med retur som motsvarar antalet träspånsunderslag 

som förbränns. De funktionella aspekter som underslagen behöver uppfyllda är att 

materialet ska klara temperaturer mellan -30 till 30 grader Celsius, kunna bära upp 42 

skivor av gips utan att gå sönder och vara så lätt som möjligt. Då plastunderslagen även 

ska klara av en retur fick Anders Tobiasson även utgå ifrån att materialet inte heller ska 

mögla eller svälla av fukt, klara en rengöring av vatten samt vara tåligt och inte bli 

kantstött. För att göra en rättvis jämförelse är måtten de samma för båda underslagen 

som i sin tur är anpassade efter vilken längd och bredd gipsskivorna har som ska 

transporteras 

 

Efter detta resonemang kommer studiens funktionella enhet vara: 

 

- 50 leveranser av 42 skivor gips  

 

Författaren har valt en relativt liten funktionell enhet eftersom studien inte har valts att 

baserats på ett specifikt projekt. Om JM senare vill undersöka vad skillnaden blir för ett 

projekt kan de enkelt omvandla resultatet genom att använda mallen i Appendix A.  

 

 

3.4 Flödesscheman  

För att leverera 50 buntar gips för vardera system kommer antingen 200 stycken 

träspånunderslag att användas där alla tillslut kommer att förbrännas. För 

plastunderslagsretursystemet krävs istället fyra underslag som var och en genomgår 49 

returer, där det tillkommer en tvättning av underslagen och extra transporter för att 

kunna leverera tillbaka underslagen till gipsproducenten. Båda livscyklerna startar med 

råmaterialen och avslutar med slutskedet för produkten som i studiens fall är hos 

avfallsentreprenören där materialen transporteras till ett värmeverk och ombildas till 

värme och elektricitet. Nedan följer en enklare beskrivning av alla delar i båda systemen 
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för att få en överblick av vilka delar som ingår vilken kompletteras med Kapitel 4 där all 

data som har använts är beskriven.   

 

3.4.1 Flödesschema träspånsunderslag  

Figur 5 visar träspånunderslagets livscykel som börjar med att materialen transporteras till 

fabriken som producerar underslagen. Det är tre material som används för att producera 

underslagen; träspån, harts och paraffin och skapas genom att materialen värms upp, 

extruderas och till sist sågas i tu. För att förpacka den färdiga produkten används 

polyetenband och returpall. Returpallens vikt i transporten mellan produktionen till 

gipsproducenten är det enda som ingår i livscykelanalysen för pallen då den kan 

återanvändas till andra leveranser hos gipsleverantören och bidrar därför inte till någon 

annan påverkan. När underslagen har transporterats till gipsproducenten används fyra 

stycken underslag för att transportera en bunt gips. Plastbanden som används för att 

leverera underslagen samlas in hos gipsentreprenören och transporteras till en 

återvinningsstation där plasten går till deponi. Gipsbuntarna transporteras sedan vidare 

till en byggvaruhandel som tar emot leveranserna, packar om olika leveranser så att 

byggprojekten får leveranserna lägenhetsvis detta på grund av platsbristen på 

byggarbetsplatserna men också för att material inte ska stå och vänta och riskera att bli 

förstört vilket då innebär att fler gipsleveranser (Vedin, 2018). Det här steget är olika 

beroende på byggföretag då vissa istället väljer att få leveranserna direkt från 

materialleverantören till byggarbetsplatserna (Vedin, 2018). Det finns för- och nackdelar 

med båda alternativen men studien kommer att använda alternativet med att använda sig 

av en byggvaruhandel för att examensarbetet utgår ifrån JM:s flöde av material. Deras 

sätt att leverera material för sina bostäder är inte unikt för branschen och kan användas 

utan att äventyra studiens applicerbarhet på andra projekt. Väl på byggprojekten läggs 

träspånsunderslag i en avfallscontainer som sedan transporteras till avfallsentreprenören. 

Underslagen används som energikross och levereras till ett kraftvärmeverk där avfallet 

genererar värme och elektricitet (Neuman, 2018).  
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Figur 5. Flödesbild av träspånsunderslaget 

 

3.4.2 Flödesschema plastunderslag 

Flödesschemat för plastunderslaget som kan ses i Figur 6 där många av de steg och 

processer i livscykeln är lika som för träspånet. Livscykeln börjar även här med att 

underslaget är gjort av plast som genomgår en extrudering för att få profilen med hålen i 

mitten. Efter sågas det itu och paketeras på samma vis som för träspånsunderslaget med 

returpall och plastband som transporteras till gipsproducenten. Mellan gipsproducenten 

och byggprojekten är det även samma processer som för träspånsunderslaget. Skillnaden 

är att träspånsunderslagen väger mer och kommer därför ha större påverkan från 

transporterna då de mäts som massan som transporteras multiplicerat sträckan. 

Returpallarna hanteras på samma sätt som för träspånsunderslagen precis som att den 

mängd plast från paketeringen även återvinns med skillnaden att det blir mindre material 

på grund av att färre behövs tillverkas. Ytterligare en skillnad jämfört med livscykeln för 

träspånsunderslag är att det finns ett retursystem där plastunderslagen transporteras 

tillbaka till gipsproducenten där de även kommer att rengöras med vatten tillsammans 

med energi för att sedan kunna användas som underslag igen, de gula ifyllda rutorna 

representerar de tillkomna processerna för retursystemet. En mer detaljerad beskrivning 

av retursystemet finns i Kapitel 4 – Livscykelinventering.  
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Figur 6. Flödesbild av plastsunderslaget där de mörkgula rutorna illustrerar de tillkomna processerna för 

retursystemet och de ljusgula de som finns i båda 

 

Då studien är en jämförande livscykelanalys och därför är de arbetsprocesser som sker 

exakt den samma eller går att jämställa mellan de två systemen och kommer därför inte 

att inkluderas i analysen. Om de skulle inkluderas har inte dessa processar någon stor 

miljöpåverkan och skulle inte ha påverkat resultatet. De processerna som inte ingår i 

studien är; hur gipset paketeras med underslagen, plastemballaget hos gipsproducenten, 

förflyttning och ompaketeringen av material inne hos byggvaruhandeln. Författaren har 

även antagit att den arbetskraft och system som behövs för att hantera plastunderslagen i 

retursystemet på byggarbetsplatsen är lika med att lägga träspånsunderslagen i 

avfallscontainrarna.  

 

 

3.5 Systemgränser  

Den geografiska gränsen för studien är Stockholm eftersom det är där JM har största 

delen av sin produktion av bostäder. Av den anledningen har författaren valt att utgå 

ifrån och därför räknat med distanserna för ett byggprojekt i Stockholm. De processer 

och transporter som finns utanför Stockholm men som bidrar till påverkan på systemet 

är även inkluderade.  
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Studien är en vagga till grav med ytterligare information-analys. Den ”ytterligare informationen” 

är hur systemet gör sin allokering på slutskedet vilket innebär att de undvikna 

processerna/produkterna, som på engelskan kallas för avoided burdens, räknas om till en 

nytta för systemet då de inte behövs skapas någon annanstans. Systemen anses vara 

multifunktionella då de förutom att ha huvudfunktionen att vara underslag till gips får en 

ytterligare då de förbränns och energiomvandlas till värme och elektricitet. Därför blir en 

viktig fråga för denna typ av analys att sätta systemgränserna för vad som är slutskedet 

för studien. Olika alternativ togs upp i studiens Kapitel 2.4.1 och studien kommer att 

använda sig av substitutionsmetoden.  

 

Det finns bara en del av livscykeln som är lika hos båda systemen och det är hanteringen 

hos byggvaruhandeln vilket innefattar på- och avlastning av leveranserna. Den övriga på- 

och avlastningen av material har uteslutits från studien på grund av att det görs på olika 

sätt och med olika fordon för korta sträckor, vilket skulle ge en liten påverkan om det 

skulle ha räknats med. Dessutom sker på- och avlastning för båda systemen vilket gör att 

de tar ut varandra vid jämförelsen. Vidare har även den påverkan som de maskiner som 

producerar råmaterial har, också uteslutits ur livscyklerna. Eftersom studien fokuserar på 

att utreda vilket underslag med respektive system som är att föredra räknas enbart vikten 

på underslagen med och inte det gips som transporteras.  
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Kapitel 4 

Inventeringsanalys 
 

 

Inventeringsanalys är den delen hos en livscykelanalys där in och utflöden i systemet presenteras. 

Avsnittet är uppdelat i sju olika delar som representerar de olika delarna av livscyklerna som är; 

råmaterial, tillverkning, emballage, transporter, retursystem, avfallscenario och slutskede. 

Träspånsunderslaget består inte av del 5, retursystem, i sin livscykelanalys. Mer detaljerad information 

och exakt vilka datafiler som har används kan ses i Appendix G.  

 

 

4.1 Råmaterial till underslag  
De materialkomponenter som används för att tillverka träspånsunderslagen är 

obehandlad träflis från tyska sågverk, syntetiskt harts och paraffin (Sauerland Bearers, 

2016). Informationen om vilka material och hur mycket som används har tagits ifrån 

tillverkaren Sauerland Bearers hemsida och är sammanställd i Tabell 2. Materialen har 

lagts in i SimaPro som marknadsdata då det inte finns tillgänglig information om hur och 

vart dessa material har tillverkats. Datafilerna har tagits ifrån databasen Ecoinvent och 

därför kan det skilja sig ifrån hur verkligheten ser ut för påverkan för hur materialet är 

producerat och antalet kilometer som materialen transporteras innan de hamnar hos 

Sauerland Bearers.  

 

Filerna från Ecoinvent väljs att vara så lika verkligheten som möjligt. Den data som 

används för träspånet är också restmaterial från annan träproduktion. Då det är ett 

restmaterial är inte miljöpåverkan inkluderad för produktionen av trä i datafilen. 

Däremot innehåller filen ett medelvärde för den transport som blir från sågverket till där 

träspånet kommer användas (Ecoinvent, 2011). Den syntetiska hartsen som används är 

en typ av plast och precis som paraffin är de båda produkter ifrån råolja (Polymer 

Properties Database, 2015 & Chemical book, 2018).  

 

Plastunderslaget är teoretiskt och materialet har valts i samråd med Anders Tobiasson 

som uppskattar att etenplastens densitet kommer vara mellan 910 - 980 kg/m3 som 

varierar med tätheten i polyetens molekylstruktur beroende på inblandningen av 

exempelvis färgpigment, fibrer och nanopartiklar. Studien använder medelvärdet 945 

kg/m3 som densitet för plasten. 

 

Etenplasten, polyeten har även den lagts in i SimaPro som marknadsdata för att analysen 

ska börja på samma steg för båda underslagen. En mer detaljerad beskrivning av 

materialsammansättning och vilken data som har använts i SimaPro finns i Appendix G.  
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Tabell 2. Materialsammansättning för trä- och plastunderslagen 

Produkt  Sammansättning Vikt Vikt 200 stycken 

Underslag träspån  1,14 kg 228 kg 

Trächips 90 % 1.03 kg 206 kg  

Syntetiskt harts 2 % 0,02 kg 4 kg 

Paraffin 8 % 0,09 kg 18 kg 

Produkt  Sammansättning Vikt  Vikt 4 stycken  

Underslag plast  1,09 kg 4,36 kg 

Polyeten 100 % 1,09 kg 4,36 kg  

 

 

För att ta reda på underslagens storlek och vikt vägdes och mättes träspånsunderslaget 

under besöket hos Nordströms, tillsammans med information ifrån personlig kontakt 

med Trond Even Fagerli på Norgips samt utgått ifrån en ritning av ett underslag ifrån 

Sauerland Bearers som finns i Appendix F. De uppmätta måtten på träspånsunderslaget 

finns i Tabell 3 och för att få ut underslagets vikt användes densiteten 360 kg/m3 vilket är 

densiteten på de underslag som Norgips använder sig av, där hålen i underslagen är 

medräknade. På ritningen av underslaget i Appendix F är densiteten 600 kg/m3 angiven 

vilket inte stämmer överens vid författarens vägning av underslaget, vilket betyder att det 

är en annan materialsammansättning på underslaget på ritningen. Vikten som uppmättes 

på underslaget vid besöket på Norströms var 1,15 kg medans den teoretiska vikten är 

1,14048 kg. Vågen som användes kunde enbart mäta upp två decimaler vilket leder till att 

verkligheten stämmer överens med teorin. Den teoretiska vikten kommer att användas i 

livscykelanalysen.   

 

I studien antas att plastunderslagen har samma konstruktionsdesign som för träspån och 

därför används ritningen av Sauerland Bearers i Appendix F för att få fram vikten. 

Beräkningen börjar med att undersöka hur mycket ihåligheter det finns i underslaget. 

Ritningen har inte samma tjocklek som studiens underslag men är i övrigt lik. Detaljerad 

information om hur uträkningarna för att ta reda på underslagens vikt finns i Appendix F.   

Tabell 3 är en sammanställning av underslagens storlek och vikter. Båda underslagens 

densitet är omräknade så att de hål som finns i underslagen är inkluderade. 

 

 

Tabell 3. Mått och vikt för de två underslagen. (Tobiasson, 2018 & Sauerland Bearers, 2016) 

Produkt  Längd Beredd Tjocklek  Densitet Vikt 

Underslag, Träspån 48mmm 880mm 75mm 360 kg/m3 1,14 kg 

Underslag, Plast 48mmm 880mm 75mm 344 kg/m3  1,09 kg 
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4.2 Tillverkning av underslag  
Sauerland Bearers är ett underbolag till Sauerland Spanplatte som tillverkar dörrar med 

lika designkoncept då de är ihåliga på samma sätt förutom att längden på den delen med 

ihåliga cylindrar är längre för dörrarna. Produktionen antas därför genomföras på samma 

sätt då Sauerland Bearers inte har någon egen information om hur produktionen har gått 

till. Det första steget i produktionen av de ihåliga träprofilerna är att träflis från tyska 

sågverk hamnar hos Sauerland Bearers där det torkas. Efter torkningen blandas träspån 

med syntetiskt harts och paraffin (Sauerland Spanplatte, 2018). De exakta namnen på de 

datafiler som har använts finns i Appendix G. Den blandade massan värms sedan upp till 

190 ͦC och för att få ut den energin som krävs för att värma upp massan på 

värmeplattorna används värmekapaciteten för de olika materialen. Detaljerade 

beräkningar finns i Appendix D där den energi som krävs är 0,093 kWh per underslag.  

 

Nästa steg i processen är en extrudering, som illustreras i Figur 7. Det första steget när ett 

material extruderas är att träblandningen trycks ner i arbetsramen och pressas med ett 

tryck som kan ändras med hjälp av inflödet och av skruvar som spänner åt ramen. Olika 

tryck och flöden kan ändras beroende på vilken tjocklek och densiteten som 

slutprodukten ska ha. Materialet formas också genom det trycket som används 

tillsammans med värme. Påverkan ifrån tillverkningen av maskinerna inte är inkluderade 

i studien. Energin som krävs för ihoppressningen och för att rören i mitten ska kunna 

göra utskärningarna läggs till i SimaPro som tysk energimix och är 2,7 kWh per 

underslag. Antagandet görs att den totala energin för att detta ska kunna ske är den 

samma för att pressa ihop en spånskiva, mer information finns i Appendix D.  

 

 

 
Figur 7. Extrudering av träspånsunderslagen, Anpassad efter Sauerland Spanplatte, 2018 

 

Tillskärningen av brädan som produceras görs med timmersågar (Sauerland Spanplatte, 

2018) och processen motorsågning med katalysator läggs in i SimaPro. Datasetet har 

enheten per timme där drivmedlet är 1,25 kg tvåtaktig bensin och 0,54 kg rå sojabönolja 
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(Ecoinvent, 2001). Då producenten av träunderslagen inte har kunnat nås vet inte 

författaren hur lång tid det tar att såga igenom det extruderade träspån och därför görs 

antagandet att det tar fem sekunder per underslag att såga igenom. Samma antagande 

kommer att göras för plastunderslaget. Alla processer som har lagts in i SimaPro för att 

illustrera tillverkningen av träunderslaget finns sammanfattat i Tabell 4.  

 

 

Tabell 4. Sammanfattning av processerna för tillverkning av ett träspånsunderslaget 

Processer  Process i SimaPro Enhet 

Uppvärmning till 190 grader Tysk Energimix   0,093 kWh 

Extrudering Tysk Energimix 2,701 kWh 

Sågning Motorsågning med katalysator 0,00139 timmar 

 

 

Plastunderslaget är teoretiskt men eftersom även det kommer att ha hålrum som profil 

kommer plasten troligen även tillverkas med hjälp av extrudering vilket studien kommer 

att utgå ifrån. Eftersom det finns en process för extrusionsproduktion av plaströr i 

Ecoinvent används den som tillverkningsprocess och enheten för datasetet är per kg 

plast (Ecoinvent, 1997). För varje kg plast som extruderas i datastet bildas 0,00369 kg 

plastavfall vilket leder till att den mängden måste läggas till för att få ut 1,09 kg 

extruderat material vilket visas i Tabell 5. De processer som används i SimaPro för att 

spegla plastunderslagets tillverkning finns inlagt i Tabell 5.  

 

 

Tabell 5. Sammanfattning av de processerna för tillverkning av plastunderslaget 

Processer  Process i SimaPro Enhet 

Extrudering Extrusionsproduktion, plaströr 1,09369 kg 

Sågning Motorsågning med katalysator 0,00139 timmar 

 

 

4.3 Emballage av underslag  
Sauerland Bearers förpackar underslagen med hjälp av polyetenband som leds igenom 

hålen för att kunna ge maximal stabilitet (Sauerland Bearers, 2018b). Författaren har inte 

fått fram någon exakt data för ut mycket polyetenband som används vid leveranserna 

och kommer därför göra en överslagsräkning utifrån Figur 8. För detaljerade beräkningar 

för hur mycket band som används, se Appendix E. Vidare antas även att de ben som 

finns i Figur 8 är en illustration av en EUR-pall som används för att förflytta underslagen. 

En EUR-pall väger 25kg och ingår i ett retursystem (EPAL, 2016). Eftersom det är ett 

returemballage kommer enbart dess vikt räknas med för transporten av underslagen från 

fabriken i Tyskland till gipsproducenten i Norge. Polyetenbanden som används körs till 

en återvinningsstation i Drammen i Norge och hamnar tillslut på deponi i Skien, Norge 

(Christensen, 2018). Paketeringen för plastunderslagen antas göras på samma sätt och 

eftersom måtten är de samma för båda underslagen. Det som skiljer påverkan från 
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paketeringen är distanserna som de färdas. Tabell 6 är en sammanfattning för de 

processer och vikter som räknas med som emballage av underslagen.  

 

 
Figur 8. Hur träspånsunderslagen förpackas för leverans. (Sauerland Bearers, 2018b) 

 

 

Tabell 6. Material och processer med vikter för paketering av underslagen 

Material/Process  Vikt per underslag [kg] 

Polyetenband 0,0059  

Träpall 0,1562  

Adderad vikt för transport (Polyetenband + 

Träpall) 

0,1622  

 

 

 

4.4 Transporter av underslag 
Alla transporter för de två olika systemen kan ses i Tabell 7 för träspånsunderslagen och 

Tabell 8 för plastunderslagen. Vissa av transporterna är lika för båda systemen men 

eftersom vikten på underslagen är olika blir miljöpåverkan annorlunda. Avstånd mellan 

de olika distanserna har räknats ut med hjälp av Google maps och vid alternativa resvägar 

har den kortaste vägen valts. Distanserna för transporterna har valts utifrån JM:s 

perspektiv för att kunna följa underslagens livscykel från vagga till grav med ett verkligt 

exempel. Att använda sig av medelvärden gör arbetet mer diffust men har fördelen att 

generella slutsatser kan tas utifrån systemet. För andra byggprojekt i Stockholm kommer 

fortfarande resultaten från studien vara representativt då skillnaderna i transporterade 

distanser är marginella. Hur mycket transporterna påverkar systemet kommer att testas i 

känslighetsanalysen vilket kan leda till att studiens resultat blir mer generellt. Viktigt att 

tillägga är att leverans av gips direkt från gipsproducent till byggplatsen förekommer hos 

andra byggbolag vilket leder till minskade transporter och därmed lägre utsläpp. De 

exakta adresserna som studien har utgått ifrån vid finns i Appendix C.  

 

I SimaPro anges transporterna i kg*km vilket leder till att lastbilarna som används för 

beräkning av livscykelanalyserna anses vara fulla. Fortsättningsvis är det bara 

transporterna åt ena hållet som är medräknade i studien. Hur lastbilarna kommer tillbaka 
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är inte inräknat. Detta eftersom det är vedertaget i LCA beräkningar att sträckan enbart 

räknas åt ena hållet samt att enheten för transport är kg*km och utan last blir påverkan 

noll i SimaPro. I känslighetsanalysen kommer transporter vara en av de parametrar som 

testas.  

 

Tabell 7. Transporter för träunderslag 

Nr Från Till Antal 

km 

Lastbil 

Vikt 

Lastbil 

(Ton) 

Antal 

km 

Färja 

kg*km 

1 Spånfabrik Gipsproducent 958 32 163 1247,99 + 

212,34 

2 Gipsproducent Återvinningsstation  13,4 32  0,08 

3 Avfallsentreprenör Deponi 132 46–92  0,79 

4 Gipsproducent Byggvaruhandel 550 32  627,26 

5 Byggvaruhandel Byggplats 1.1 16  1,25 

6 Byggplats Avfallsentreprenör 25.1 46–92  28,63 

7 Avfallsentreprenör Värmeverk  28.1 46–92  32,05 

 

 
Tabell 8. Transporter för plastunderslag 

Nr Från Till Antal km Vikt 

Lastbil 

(Ton) 

Kg*km 

1 Plasttillverkare Gipsproducent 10.5 + 566 32 0 + 708,7619876 

2 Gipsproducent Återvinningsstation 13,4 32 0,080127444 

3 Avfallshanterare Deponi 132 46–92 0,78931512 

4 Gipsproducent Byggvaruhandel 550 32 599,5 

5 Byggvaruhandel Byggplats 1,1 16 1,199 

6a Byggplats Avfallsentreprenör 25,1 46–92 27,359 

6b Byggplats Gipsproducent 564 16 614,76 

7 Avfallsentreprenör Värmeverk 28,1 46–92 30,629 

 

 

Sträcka 1 för träunderslagen är mellan Arnsberg, Tyskland där Sauerland Bearers har sin 

fabrik där träspånsunderslagen produceras till Svelvik i Norge där gipsproducenten 

Norgips har sin tillverkning och där underslagen används. Sträckan mellan de två 

fabrikerna är totalt 1121 km lång där 163 av dessa kilometer färdas godset på färja mellan 

Hirtshals och Larvik. Resterande kilometrar transporteras på lastbil där lastbilen som 

används antas att vara av liknande slag som den som används för godstransporten med 

gips då data från spånfabriken i Tyskland inte kunde samlas in. För plastunderslagen är 

sträcka 1 istället avståndet som mellan plastunderslagens tillverkning i Solna hos Plastic 

Produkter och gipsproducenten Norgips i Norge. Plastic Produkter har inga egna 

lastbilar utan använder sig av transport- och logistikföretaget DHL för att leverera deras 

produkter (Tobiasson, 2018). DHL har ett fraktkontor i Västberga, Stockholm som 

studien använder som plats där DHL:s lastbilar utgår ifrån när de hämtar upp leveransen 

som transporteras till Norge (DHL, 2018).  Den första sträckan som lastbilen kör utan 
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last är 10,5 km för att komma till Plastic Produkters produktionsanläggning. Där packas 

lastbilen och körs sedan till gipsproducenten.  DHL använder sig av flera olika typer av 

lastbilar och i Studien antas även på denna sträcka vara en 32 tons lastbil med 

miljöklassning 5.  

 

Sträcka 2 för båda underslagen är mellan gipsproducenten Norgips och 

avfallshanteringsstationen Norsk gjenvinning som ligger i Drammen där etenplastbanden 

lämnas in tillsammans med annat avfall från Norgips produktion (Fagerli, 2018). Vid 

kontakt med logistikkoordinatorn Daniel Christensen (2018) på Norsk gjenvinning 

meddelar han att på grund av att de hanterar en liten mängd plast på 

återvinningsstationen då de har specialiserat sig på kablar och metall, hamnar plasten på 

deponi i Bjorstad utanför Skien vilket är den tredje sträckan i Tabell 7 och 8 där sträckan 

är 132 km.   

 

Den fjärde sträckan är mellan Norgips och Byggvaruhandeln Nordströms och är den 

samma för de båda systemen. Enligt Norgips EPD-plan används lastbilar som tar mer än 

32 ton därför kommer samma typ av lastbil att läggas in i SimaPro från sträcken mellan 

Norgips och Nordström (Norgips, 2015). Både Norgips och Nordströms använder 

lastbilar med euroklass 5 och 6 och vid beräkningarna kommer den lägre standarden, 

euroklass 5 att användas vilket leder till att miljöpåverkan från transporterna i livscykeln 

kommer bli något större än det verkliga. Vid besöket hos Nordströms visade de sig att 

det finns olika typer av lastbilar som kör till byggprojekten men de är inte lika stora som 

Norgips lastbilar då JM projekten inte kan ta emot allt byggmaterial på en gång. För 

sträcka 5 används därför en lastbil på 16 ton med euroklassning 5 för att räkna 

miljöpåverkan. Denna sträcka är mellan byggvaruhandeln och ett av JM:s byggprojekt. 

Nordströms byggvaruhandel har 10 brädgårdar där den som ligger närmast levererar till 

byggarbetsplatsen i dagsläget levererar Nordströms Liljeholmen till JM Projektet 

Liljeholms kajen (Vedin, 2018). Studien kommer att utgå ifrån Liljeholmskajen för alla 

distanser kopplade till JM:s byggprojekt. 

 

Från JM:s byggprojekt hämtar avfallsentreprenören upp det avfall som har lagts i olika 

containrar med en lastbil mellan 46–96 ton vilket är sträcka 6/6a i ovanstående Tabell 7 

och 8 (Wiklunds, 2018). I SimaPro valdes lastbil över 32 ton som input. 6b är sträckan 

för retursystemet när underslagen lämnas tillbaka från byggarbetsplats till 

gipsproducenten. För denna sträcka antas en lastbil på 16 ton med klassning 5 att 

användas. Mer om retursystemets transporter i nästa kapitel av rapporten som handlar 

om retursystemet. Sista sträckan är den mellan avfallsentreprenören och värmeverket 

som transporterar energispån där samma lastbil som för hämtning av containrarna antas 

användas.  

 

 

4.5 Retursystem för plastunderslag  
Livscykelanalysen som gjordes på retursystembyggpall använde en livslängd på 50 returer 

per pall vilket var den siffra de räknade på i analysen. Studien använder sig av samma 

antagna livslängd på plastunderslagen även om det produkterna inte är av samma 
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material. Detta på grund av att systemet är teoretiskt och inga värden kan uppmätas 

antas även detta vara samma för plastunderslaget. Eftersom plastunderslagen skulle 

användas i samma bransch som pallretursystemet kommer det teoretisk värdet för antal 

användningar vara det samma som för 50 användningar. Troligtvis, eftersom plast är mer 

tåligt än trä som pallarna är gjorda av, skulle underslagsystemet teoretiskt användas fler 

gånger än 50.  

Om ett retursystem ska fungera i praktiken måste studien ta tillhänsyn till de verkliga 

förhållanden som råder på byggarbetsplatserna. Returpallssystemet har uppmätt att 60 - 

70% av deras pallar går tillbaka i retur (Returlogistik, 2017). De räknade även ut att 2% 

av alla pallar tas ur retursystemet varje gång på grund av att det har gått sönder tillräckligt 

mycket för att tas ur användning. Genom att kombinera medelvärdet av 60 och 70 % 

som är 65 % med de 2 % som tas ut ur systemet ger ett medelvärde att 

genomsnittspallen genomgår 1,68 returer. Värdet avrundas uppåt till 2 returer och blir 

studiens verkliga värde och kommer att användas i examensarbetets känslighetsanalys för 

att jämföra skillnaderna i resultatet med det teoretiska värdet.   

Den anordning och plats som krävs för att ställa upp dessa underslag i för rengöring är 

inte inkluderad i studien. Detta på grund av att det är svårt att räkna ut den påverkan för 

ett enskilt underslag då studien behöver lägga in hur många underslag som kommer gå i 

retur totalt. Påverkan kommer därför bli mindre ju fler underslag som används och då 

studiens funktionella enhet är per 50 leveranser av gips blir det inte en rättvis jämförelse 

med det andra systemet om den totala påverkan för den anordning och plats för 

rengöring inkluderas. Med samma anledning är inte heller tillverkningen av maskinerna 

som används inkluderade i systemet.  

Underslagen kommer även att bli smutsiga och för att inte skada gipset när ett returnerat 

underslag ska användas igen behövs de tvättas av. Författaren har antagit att underslagen 

kommer att rengöras genom att använda en högtryckstvätt av modellen HD 7/18 CX 

Plus från Kärcher (2018) som har en vattenkapacitet på 0,19 liter/sekund med effekten 

på 4,7 kW. Det finns olika munstycken till högtryckstvätten och studien räknar med att 

ett munstycke väljs som gör att hela underslaget sköljs av på två sekunder per sida. 

Antagandet leder till att underslaget skulle tvättas rent på två sekunder. Tabell 9 ger en 

överskådlig bild för de processer som används som retursystem. 

 

Tabell 9. De material och processer som används i retursystemet per underslag 

Material/Process Data i SimaPro Mängd  

Vatten  Kranvatten (CH) 0,76 liter  

Energi Svensk produktionsmix 0,0026 kWh 

Transport, byggplats -

gipsproducent 

Lastbil, 7,5–16 meter ton, 

EURO5 

614,76 kg*km 

Transport, gipsproducent -

byggvaruhandel 

Lastbil, <32 meter ton, 

EURO5 

599,5 kg*km 

Transport, byggvaruhandel -

byggplats  

Lastbil, 7,5–16 meter ton, 

EURO5 

1,199 kg*km 
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4.6 Avfallsscenario 
För plastunderslagen är det meningen att alla underslagen ska ingå i ett retursystem men 

det kommer i praktiken inte fungera enligt teorin. Vissa underslag kommer att gå sönder 

och vissa kommer att slängas i avfallscontainrarna av misstag. Åkeriet Wiklunds 

miljöchef Nina Neuman gav informationen om att de träavfall som hamnar i 

träavfallsfraktionen krossas till träflis och transporteras till ett värmeverk för 

energiutvinning. Hon berättar även att plast är komplext och att byggarbetsplatserna har 

problem med att medparten av all plast hamnar i avfallsfraktionen brännbart och blir 

också till ett bränslekross som används för energiutvinning (Neuman, 2018). Det leder 

till att studien kommer att utgå ifrån att allt material som hamnar i avfallscontainrarna 

kommer att gå till energiförbränning. Wiklunds levererar i sin tur bränslekrosset både för 

trä och plast till olika värmeverk runt om kring Stockholm och studien kommer att utgå 

ifrån att allt hamnar hos Bristaverket i Märsta som är en av de kraftvärmeverk som 

Wiklunds levererar till (Neuman, 2018).  

 

I studien finns det tre olika typer av avfallsutflöden; först hos gipsproducenten när 

emballaget från underslagen tas om hand och sen när underslagen slängs. De emballage 

som består av plast för själva underslagen går till deponi från gipsproducenten för båda 

livscyklerna för underslagen. Slutskedet för själva underslagen är för båda typerna av 

underslagen förbränning. För livscykeln för plastunderslagen finns även vatten som 

renas efter användning. Båda scenarierna använder data ifrån Ecoinvent och de svenska 

datafilerna för svenskt kommunalt fast avfall med respektive behandlings fil, namnet på 

filerna som har används finns i Appendix G. Rening av vattnet har lagts in manuellt då 

det inte ingår i fast avfall.  

 

Tabell 10 visar avfallssenariorna för träspånsunderslagen och andelen av avfallet som går 

till respektive process. Det blir ingen skillnad i andelen beroende på hur många underslag 

som används eftersom emballaget är per underslag. Andelen av träspånet som ingår i 

träspånsunderslaget sätts till förbränning av trä. Eftersom det inte finns någon specifikt 

data för förbränning av harts och paraffin i Ecoinvent antas båda materialen förbrännas 

som en typ av plast mix.    

 

 

Tabell 10. Förhållandet mellan de material som förbränns och deponeras för träspånsunderslagen 

Material Vikt [kg] Avfallscenario  Andel av avfallet  

Träspånsunderslag 

(träspån) 

1,026 Förbränning träspån 85,59% 

Träspånsunderslag 

(harts och paraffin) 

0,114 Förbränning plast 9,51 

Plastemballage per 

underslag 

0,059 Deponi  4,9 % 

 

Eftersom mängden vatten som används är olika beroende på hur många returer som 

används blir den procentuella fördelningen olika för plastunderslaget vilket visas i Tabell 
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11. Anledningen för att avfallscenarierna räknas procentuellt och inte använder den 

inbyggda funktionen i SimaPro där de olika materialen sorteras efter vardera 

avfallscenario är på grund av att datan för kranvattnet inte klarade av att koppla till det 

automatiska vattenreningssystemet i SimaPro. Lösningen blev använda massorna för de 

olika komponenterna för att dela upp hur mycket som går till de olika avfallscenarion.  

 
Tabell 11. Mängden material i avfallsscenariot och procentuellfördelning 

Antal returer  Material Vikt [kg] Avfallscenario  Andel av avfallet 

[%] 

0 Plastunderslag, 

200 stycken  

218,3 Förbränning 99,54 

0 Emballage för 200 

underslag 

1,18 Deponi  0,46 

1 Plastunderslag, 

100 stycken  

109,15 Förbränning 58,76 

1 Vatten för 100 

underslag 

76 Vattenrening 40,92 

1 Emballage för 100 

underslag 

0,59 Deponi  0,32 

2 Plastunderslag, 67 

stycken 

73,13 Förbränning 40 

2 Vatten för 133 

underslag 

101,08 Vattenrening 59,78 

2 Emballage för 67 

underslag 

0,39 Deponi  0,22 

49 Plastunderslag, 4 

stycken 

4,366 Förbränning 2,84 

49 Vatten för 196 

underslag 

148,96 Vattenrening 97,14 

49 Emballage för 4 

underslag 

0,0236 Deponi  0,02 

49 Plastunderslag, 4 

stycken 

4,366 Förbränning 2,79 

49 Vatten för 196 

underslag *2 

297,92 Vattenrening 97,19 

49 Emballage för 4 

underslag 

0,0236 Deponi  0,02 

49 Plastunderslag, 4 

stycken 

4,366 Förbränning 99,46 

49 Emballage för 4 

underslag 

0,0236 Deponi  0,54 
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4.7 Slutskede 
I Kapitel 2.4.1 beskrevs problematiken med slutskedet för livscykelanalyser och beroende 

på hur systemgränsen läggs kan resultatet bli olika. För att illustrera problemet valdes 

substitutionsmetoden för slutskedet i resultatdelen men att i känslighetsanalysen använda 

en allokering på avfallssystemet där alla utsläpp inkluderas för att jämföra skillnaderna. 

Det huvudsakliga resultatet görs enligt substitutionsmetoden då det är själva underslagen 

som är utgångspunkten för studien och enligt Europeiska Kommissionen (2018b) är 

substitutionsmetoden att föredra. 

 

Vid användning substitutionsmetoden kommer den värme och energi som skapas vid 

förbränningen räknas bort från systemet. Resultatet blir en positiv effekt för studiens 

system då den energi och värme som skapas då inte behöver skapas någon annanstans. 

Metoden för att subtrahera de produkterna utanför systemgränsen kan göras antingen 

genom att använda de olika ekonomiska värden för produkterna. I studiens fall skulle det 

göras genom att använda sig av priset på underslagen, värme och elektricitet och sedan 

dela upp miljöpåverkan efter vad delarna i systemet är värda. Eller kan allokeringen göras 

med hjälp utav massan och i det här fallet så räknas den mängden energi som skapas bort 

från systemet. I examensarbetet väljs det senare sättet att göra substitutionsmetoden på.  

 

För att räkna ut den energi och värme som kan räknas bort från systemen behöver 

underslagens värmeinnehåll användas, vilket visas i Tabell 12. Materialen kommer att 

förbrännas i ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Verkningsgraden för 

kraftvärmeverket är 90 % av energiinnehållet i bränslet (Fortum, 2018). Av den tillförda 

energin blir 30–50 % till el och resterande blir till värme. Studien räknar på medelvärdet 

40 % för el och därmed blir 60 % av energin till värme. Tabell 12 visar energi- och 

värmeinnehållet för underslagen vid förbränning där träunderslaget har räknats som 

träpellets som energimyndigheten (2017) har definierat som ”sågspån eller annat trämaterial 

som komprimerats till pellets”.  Paraffin, harts och träspån har antagits ha samma 

energiinnehåll i denna del av studien.  

 
Tabell 12. Energiinnehåll vid förbränning av träspånsunderslagen 

Material Energiinnehåll  

Träspån 16,92 MJ/kg (Energimyndigheten, 2017) 

Plast 21,6 MJ/kg (Energimyndigheten, 2017) 

 

 

För att räkna ut den energi som blir till el och värme vid förbränning har först 10 % av 

energin tagits bort då produktionen har en verkningsgrad på 90 %. Av de 90 % 

verkningsgraden blir sedan 40 % till el och 60 % till värme som visas i Tabell 13 (Fortum, 

2018). För att räkna ut produktionen av elektricitet och värme per underslag 

multipliceras energiinnehållsvärdena från Energimyndigheten (2017) med den andel av 

vikten som blir till respektive energislag. I SimaPro används data från avfallsscenariona 

per kg och därför har den elektricitet och värmen som kan utvinnas ur underslagen 
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räknats per kg, se Tabell 13, vilket är den informationen som har lagts in i SimaPro som 

då räknar ut undvikna produkter. 

 

Tabell 13. Energi- och värmeproduktion från underslagen vid förbränning 

Underslag 

[1 kg] 

Vikt [kg] 90% av Vikten 

[kg] 

Energiproduktion 

[kWh] (40 %) 

Värmeproduktion 

[MJ] (60 %) 

Träspån (1 kg) 1 0,9 1,69 9,14 

Plast (1 kg) 1 0,9 2,16 11,66 

 

 

Den elektriciteten som ”räknas bort” valdes till svensk högspänningsel eftersom 

elektriciteten som skapas är svensk. Den kunde också ha valts till utländsk energimix 

med antagandet att det blir mindre import av el. Det hade i såna fall resulterat i mer 

undviken börda vid användning av substitutionsmetoden då utländskenergimix oftast 

innehåller mer fossila bränslen än svensk. Värmen valdes till värme som produceras av 

träspån från skogen, datafilen använder värden från Schweiz och valdes på grund av att 

det inte fanns tillgängligdata från Sverige. Schweiz är mer likt Sverige än att välja data 

från ”resten av Europa” som också fanns att välja ifrån Ecoinvents datafiler.  

 

I känslighetsanalysen där en allokering på slutlivet istället används räknas inte någon 

påverkan bort från systemet. De utsläpp som blidas vid förbränningen räknas med i 

systemet och subtraheras inte bort som för substitutionsmetoden. Det blir alltså ingen 

positiv effekt av att systemen genererar elektricitet och värme vid förbränning av 

underslagen. Allokeringen väljs för att kunna se hur stora skillnaderna bli och för att 

illustrera problematiken med metoderna för slutskedesallokering som beskrivs i Kapitel 

2.4.1. 
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Kapitel 5 

Resultat  
 

 

I kapitlet visas studiens resultat. Processflödesscheman för båda underslagssystemen där påverkan visas i 

koldioxidekvivalenter presenteras först för att ge en överblick hur mycket påverkan varje process har. De 

17 andra påverkanskategorierna visas både med kategoriserat och normaliserat resultat som bidrar till 

olika insikter. Känslighetsanalysen i avsnittet testar olika scenarion för livscykeln för att få en djupare 

förståelse för vilka processer som ger störst påverkan.  

 

 

5.1 Processflödescheman  

Figur 9 och 10 är respektive processflödescheman för underslagen, där de röda och gröna 

staplarna illustrerar hur stor negativ respektive positiv påverkan mätt i kg CO2-eq de 

olika processerna har. Det finns både pilar som går uppåt och neråt i figurerna, där de 

uppåtgående pilarna illustrerar de processer och material som krävs för att skapa och 

använda underslagen. De pilar som går neråt i flödesscheman är processerna för 

slutskedet av livscykeln, i studien är det olika avfallsscenarion.  

 
För Figur 9 visar träspånsunderslagets påverkan, den totala påverkan är 603 kg CO2-eq 

för 200 träunderslag vilket motsvarar 50 leveranser av gips. Den delprocess som 

påverkar systemet mest negativt är den tyska energimixen som används vid tillverkningen 

av underslaget, som ansvarar för drygt 70 % av det totala utsläppet av 

koldioxidekvivalenter. Avfallsscenariot där reningen av förbränningen ingår använder sig 

av ungefär 128 kg CO2-eq, 23 kg CO2-eq räknas bort från totalen då substitutmetoden 

användes för att sätta systemgränserna. Den delen som räknas bort är alltså den positiva 

inverkan på systemet genom att annat material inte behövs förbrännas för 

energiutvinning. Processflödesschemat som visas i Figur 9 har gjorts med en så kallad 

”cut off” på 0,8 % vilket innebär att alla processer inte är med i figuren. Resultatet visar 

då de processer som bidrar till klimatförändring med mer än 0,8 %.  

 

Figur 10 är motsvarande bild fast för plastunderslaget där den totala påverkan istället är 

59,8 kg CO2-eq för 50 leveranser av gips med fyra underslag som har genomgått 49 

returer. För att förtydliga är alla transporter som ingår i retursystemet inräknat under den 

delprocess som heter Retursystem i Figur 10. Samma sak med emballaget där är de sträckor 

till gipsproducenten och deponi av materialet inräknat. Filen som har valts för emballaget 

materialet är marknadsdata vilket innebär en genomsnitts transport är inräknad för att 

leverera materialet till underslagstillverkningen.  Den största delprocessen i livscykeln är 

den mindre lastbilen (7,5 – 15 ton) som används främst i retursystemet och bidrar till 

26,5kg CO2-eq. I Figur 10 visar att valet av lastbil är viktigt för att minska påverkan av 

systemet. Lastbilen som tar 7,5 - 16 ton släpper ut dubbelt så mycket CO2-eq per 

ton*km än vad lastbilen över 32 ton gör. Om den större lastbilen hade valts och hade 



  

38 
 

varit fullastad hade klimatförändring kunnat halveras för den processen. Förbränningen 

av plasten släpper även ut en stor del av totalen och även produktionen av polyeten.    

 

 
Figur 9. 200 stycken träspånsunderslag med cut off på 0,8 %. 

  

Figur 10. 4 stycken plastunderslag med totalt 49 returer per underslag med cut off på 0,35 % 

5.2 Resultat av påverkanskategorier  

Klimatförändring är en av de 18 miljöpåverkankategorier som finns och att enbart fatta 

ett beslut utan att studera de andra ger ett smalt perspektiv på livscykelsmiljöpåverkan. 

Studien kommer därför presentera de andra påverkanskategorierna i den här delen av 
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resultatet. I sin tur finns det även olika sätt att visa resultaten av de olika 

påverkanskategorier som bidrar till olika insikter. Studien kommer nedan visa upp både 

normaliserat och kategoriserat resultat.  

 

Normaliserat resultat använder ett referensvärde för att illustrera resultatet, som i studien 

är påverkan från en genomsnittlig europeisk medborgare. Figur 11 visar normaliseringen 

av 18 olika påverkanskategorier gjord i SimaPro där långsiktiga utsläpp har inkluderats. 

Normaliseringen kan göras med att inkludera eller exkludera långsiktiga utsläpp. 

Eftersom tidsramen på studien valdes till 100 år är de långsiktiga utsläppen inkluderade. I 

Appendix H finns även resultatet från normaliseringen när långsiktiga utsläpp är 

exkluderade.  

 

 
Figur 11. Normaliserad jämförelse av de två underslagen, där de mörkgröna staplarna är 4 plastunderslag med 49 returer 
och de ljusgröna är 200 träspånsunderslag 

 

LCA-resultatet för de två studerade systemen visar att marin- och färskvatten-

ekotoxicitet är de två kategorierna som påverkar livscyklerna mest, där marin ekotoxicitet 

har påverkan av ungefär åtta genomsnittliga invånare i Europa per år. När livscyklerna 

studeras närmare beror de höga resultaten från påverkanskategorierna av 

avfallshanteringen (vilket kan ses i Appendix H där de normaliserade resultaten för de 

enskilda livscyklerna visas). Eftersom systemet med träspånsunderslagen kräver mer 

material som i sin tur går igenom en avfallshantering blir staplarna högre än för plast-

retursystemet som inte hanterar lika mycket material. Färskvatteneutrofiering, 
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humantoxicitet och landanvändning är de följande tre påverkanskategorier som ger störst 

utslag för båda underslagens livscykler. Stapeln lägst till vänster, klimatförändringar, som 

är den kategorin som är studiens huvudfokus ger inte ett lika stort utslag vid 

normaliseringen. Det visar att analys av enbart en miljöpåverkanskategori kan leda till att 

annan miljöpåverkan inte tar till hänsyn vid beslut.  

Figur 12 är resultatet för plastunderslagen vid återanvändning två gånger vilket innebär 67 

respektive 133 returer för att leverera 50 buntar gips.  

 

 

 

 
 

 

Figur 12. Normaliserat jämföranderesultat av 50 leveranser av gips där de mörkgröna pelarna är 67 underslag som 
genomgår 2 returer var och de ljusgröna är 200 träunderslag 

Resultatet från Figur 12 visar att användning av plastunderslag har en större påverkan än 

om de inte genomgår lika många returer och på grund av det behövs fler underslag. Det 

är kategorierna marin- och färskvatten-ekotoxicitet som ökar mest och det beror på att 

det är mer material som blir till avfall. Det andra sättet att visa resultatet av 

påverkanskategorier är med hjälp av kategoriserat resultatet som Figur 13 visar.  
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Figur 13. Kategoriserad jämförelse av de två underslagen, de ljusgröna staplarna är 200 träspånsunderslagen och de 
mörkgröna är 4 plastunderslagen med 49 returer 

 
Kategoriseringen visar samma påverkanskategorier men istället vid jämförelse av 
underslaget är den som påverkar mest 100 %. Det andra underslaget är en procentsats av 
hur det förhåller sig till det andra underslaget. I känslighetsanalysen kommer det 
kategoriserade resultatet användas för att kunna jämföra livscyklerna åt med 
kategoriernas verkliga enheter. 
 
 

5.3 Känslighetsanalys 

Tabell 14, 15 och 16 visar förändringen av resultatet när olika parametrar i livscyklerna 

byts ut och vad det gör för de olika påverkanskategorierna. Här visas de kategoriserade 

värdena och inte de normaliserade som ovan i Kapitel 5.2. Anledningen till att visa båda 

är för att få en ökad förståelse, dels genom att illustrera påverkan med det normaliserade 

resultatet som får läsaren att förstå hur påtaglig miljöpåverkan är, för att sedan jämföra 

olika scenarier med de korrekta enheterna.  

 

Tabell 14 visar skillnader när variabler för träspånsunderslaget byts ut. Då den tyska 

energimixen var en av de parametrarna för träspånsunderslaget med störst påverkan 

ändrades den parametern om till svensk energimix. Efter ändringen i SimaPro sänktes 

påverkan från produktionen av underslagen från 396 kg CO2-eq till 20 kg CO2-eq. Det 

leder i sin tur till att totalen för systemet med svensk energi totalt ger en påverkan på 188 

kg CO2-eq. Resultatet visar att alla påverkanskategorier har lägre värden där 

humantoxicitet och användning av fossila bränslen har avsevärt mindre påverkan vid 
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användning av svensk energi istället för tysk. Anledningen till att förändringen blir stor är 

på grund av att den tyska energimixen använder en större andel fossila bränslen än den 

svenska. 

 

För att undersöka hur mycket transporterna påverkar dubblerades sträckan för alla 

transporter i båda livscyklerna vilket visas för träspånsunderslaget i Tabell 14 och för 

plastunderslaget i Tabell 15. En ökning i påverkan för båda underslagen kan avläsas men 

för träspånsunderslaget är den påverkan inte lika stor som för skillnaden mellan att 

använda svensk och tysk energi.  

 

Tabell 14. Skillnaden i utvalda påverkanskategorier vid förändring i olika variabler för 200 träspånsunderslag 
som används för 50 leveranser av gips 

Påverkanskategori Enhet  

200 

Träspånsunderslag Svensk energi 

Dubbla 

transporter 

Klimatförändring kg CO2 eq 603,49 228,01 634,72 

Övergödning av 

sötvatten kg P eq 0,53 0,01 0,53 

Humantoxicitet kg 1,4-DB eq 386,14 99.15 396,67 

Färskvattenekotoxicitet kg 1,4-DB eq 68.07 60.18 68.21 

Havsvattensekoxoxicitet kg 1,4-DB eq 65.61 58.15 65.87 

Naturlig 

landtransformation m2 0,04 0,03 0,05 

Fossilanvändning kg oil eq 148,33 48.17 160,25 

 

 

Att det skulle ta fem sekunder för underslagen att sågas igenom var ett antaget värde och 

borde därför också vara med i känslighetsanalysen för att få en förståelse för dess 

påverkan. Eftersom sågningen hade en väldigt liten påverkan för båda livscyklerna 

kommer inte det antagandet att undersökas vidare. Vidare är retursystemet något som 

har antagits och därför valdes det att analyseras vidare genom att först dubblera 

mängden vatten och energi som används vid returerna. Det motsvarar att det tar fyra 

sekunder per sida för varje underslag att göras rent. Vid förändringen visas det tydligare 

att reningen av vattnet från retursystemet inte bidrar till stor påverkan på livscykeln då 

antal kg koldioxidekvivalenter går endast från 0,0462 till 0,0935 kg vid dubblering av 

retursystemet. Tabell 15 visar hur påverkanskategorierna ändras vid olika alternativ för 

retursystemet.  
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Tabell 15. Skillnaden i utvalda påverkanskategorier vid förändring i olika variabler för 4 plastunderslag med 49 

returer var vid 50 leveranser av gips. Dubbelt retursystem innebär att mängden vatten och energi som används har 

dubblerats medans transporterna är de samma 

Påverkanskategori Enhet 

49 

returer 

Dubbelt 

retursystem 

Bara 

transport i 

retursystemet 
Dubbla 

transporter 

Klimatförändring kg CO2 eq 59,88 72,36 59,54 134,66 

Övergödning av 

sötvatten kg P eq 0,00 0,00 0,00 0,02 

Humantoxicitet 

kg 1,4-DB 

eq 11,50 12,44 11,56 41,81 

Färskvattenekotoxicitet 

kg 1,4-DB 

eq 0,36 0,53 0,35 2,57 

Havsvattensekoxoxicitet 

kg 1,4-DB 

eq 0,44 0,60 0,43 2,68 

Naturlig 

landtransformation m2 0,01 0,01 0,01 0,03 

Fossilanvändning kg olja eq 20,43 20,59 20,54 44,00 

 

 

Tabell 16 visar skillnaderna för att använda sig av plastunderslag när underslagen går 

igenom retursystemet olika många gånger. Alla värden är för att leverera 50 buntar av 

gips och värdena längst till vänster i tabellen är för 49 returer per underslag och till höger 

är det inga returer. 

 

Tabell 16. Skillnaden i utvalda påverkanskategorier för olika scenarion för antal returer för plastunderslagen vid 50 
leveranser av gips 

Påverkanskategori Enhet 49 returer 2 returer 1 Retur ingen retur 

Klimatförändring kg CO2 eq 59,88 411,73 610,44 826,63 

Övergödning av 

sötvatten kg P eq 0,00 0,02 0,02 0,02 

Humantoxicitet kg 1,4-DB eq 11,50 35,90 49,39 61,07 

Färskvattenekotoxicitet kg 1,4-DB eq 0,36 3,48 5,32 8,35 

Havsvattensekoxoxicitet kg 1,4-DB eq 0,44 3,44 5,21 8,14 

Naturlig 

landtransformation m2 0,01 0,02 0,02 0,02 

Fossilanvändning kg olja eq 20,43 136,64 197,30 195,18 

 
 

Det viktigaste som Tabell 16 visar är att om den jämförs med Tabell 14 där de olika 

värdena för träspånsunderslagen visas behöver plastunderslagen genomgå två returer för 
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att vara bättre ur de sju påverkanskategorier. Vid jämförelse med en retur har 

träspånsunderslagen bättre värden i kategorierna; klimatförändring och fossilanvändning. 

Det resulterar i att det krävs två returer för plastunderslagen att vara bättre än 

träspånsunderslagen. Däremot om värdena från träspånsunderslagen tillverkade med 

svenskenergimix i Tabell 14 jämförs med plastunderslagen med två returer i Tabell 16 är 

träspånsunderslagen att föredra, men värdena i påverkanskategorierna humantoxicitet, 

färskvatten, marin-ekotoxicitet och naturlig landtransformation är dock högre för 

träspåns- än plastunderslag.  

 

Det är tydligt att för alla påverkanskategorier ökar påverkan med antal underslag som 

behövs för att transportera gipset, förutom för landandvändning som är lika vid två 

decimaler för alla alternativ i Tabell 16. Vid jämförelse av landanvändning med Tabell 14 

och 15 är det tydligt att kategorin så ökar med användning av fossilbränslen och 

vattenanvändning. Det är viktigt att tänka på att påverkanskategorierna inte kan jämföras 

med varandra. Om en kategori ökar med exempelvis 20 enheter är inte det lika med att 

den miljöpåverkan är värre än om en annan miljöpåverkanskategori ökar med två. 

 

För att få en bättre överblick av vilka delar som påverkar livscykeln mest och kunna 

jämföra de olika delprocesserna emellan har Figur 14 skapats. Stapeldiagrammen är 

utformade efter den data som samlades in i delavsnitten för Kapitel 4 som motsvarar en 

process, för att skapa en förståelse för hur mycket CO2-eq varje process bidrar med.  

 

 
Figur 14. Sammanställning över mängd utsläpp CO2-eq i kg CO2-eq per del process för träspån- och plastunderslagen för 
antal underslag och returer per underslag 
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Råmaterial visas med den röda färgen i histogrammet och det är tydligt att plastens 

råmaterial ändå har en betydande påverkan även när det bara är fyra stycken.  

Om det skulle krävas 200 plastunderslag för 50 leveranser av gips, exempelvis om 

retursystemet inte skulle fungera, ger råmaterialet det ett växthusgasutsläpp på 210 kg 

CO2-eq jämfört med 39,1 för träspån. I histogrammet för 200 plastunderslag ser man att 

råmaterialet är orsaken till mer än hälften av alla CO2-eq.  I Figur 14 blir det tydligt att 

emballaget inte har någon stor påverkan på något av de olika scenarierna. En viktig sak i 

histogrammen att notera är att påverkan från slutskedet för förbränning, som visas i rosa, 

av 200 plastunderslag är –25,16 kg CO2-eq som är nyttan från förbränningen, vilket är 

betydligt större än för 200 träunderslag (-23,54 CO2-eq).  

 

Det sista som är testat i känslighetsanalysen är hur resultatet varierar beroende på hur 

systemgränserna för slutskedet sätts.  Tabell 17 sammanfattar påverkan för båda systemen 

vid olika slutskeds-scenarion, alltså om den undvikna påverkan räknas med eller inte.  

 

Tabell 17. Sammanfattning av påverkan mätt i kg CO2-eq för plast- och träspånsunderslag och skillnaden 
mellan substitutionsmetoden och avfallssystems allokering. Plastunderslagen jämförs även med olika antal returer 

per underslag 

Underslag Antal 

underslag 

Antal 

Returer 

per 

underslag 

Substitutionsmetoden 

[kg CO2-eq] 

Avfallssystems 

allokering 

 [kg CO2-eq] 

Skillnad 

[kg 

CO2-eq] 

Trä 200 - 603,49 627,03 -23,54 

Plast 4 49 59,8 60,49 -0,59 

Plast 67 2 411,73 421,25 -9,52 

Plast 100 1 610,44 625,31 -14,87 

Plast 200 - 826,63 851,79 -25,16 

 

 

Om den undvikna påverkan inkluderas används substitutionsmetoden vilket betyder att 

den mängden CO2-eq som släpps ut vid förbränningen av materialet räknas bort på 

grund av undviken påverkan av att förbränning inte sker någon annanstans. 

Substitionsmetoden jämförs med avfallssystems allokeringen där alla utsläpp räknas med 

i Tabell 17. Figur 14 visar att ju fler underslag som används, desto mer ökar mängden 

växthusger som släpps ut och där blir påverkan viktigare för vilken systemgräns som 

väljs. Fortsättningsvis visar Tabell 17 att beroende på hur systemgränsen är satt, i det här 

fallet om den undvikna påverkan räknas med eller inte, har betydelse för resultatet. Det 

är möjligt att slutsatsen, om hur många returer plastunderslagen ska gå igenom för att ha 

en mindre miljöpåverkan än användning av träunderslag, kan skilja beroende på 

systemgräns. På grund av att skillnaden mellan användningen av de olika 

systemgränserna ökar med kvantiteten material som används. När enbart 4 underslag 

används är skillnaden endast 0,5 kg medan för 200 plastunderslag 25 kg CO2-eq. I 

studiens fall blir det ingen skillnad för slutsatsen om hur många returer som behövs, utan 

det krävs en retur per underslag när enbart jämförelse av miljöpåverkanskategorin 

klimatförändring tas till hänsyn.  
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Kapitel 6 

Diskussion  
 
 
Avsnittet diskuterar resultatet tillsammans med kommentarer från intervjuer med JM:s hållbarhetschef 
Per Löfgren och Nordströms marknadschef Peter Vedin samt tidigare forskning inom området. 
Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att förtydliga vilken frågeställning som diskuteras vart. Denna 
del fokuserar även mycket på svårigheterna och de hinder som finns med returunderslag.  
 

 

Vilket av underslagen med respektive system är bäst ur miljösynpunkt med avseende på 

de studerade påverkanskategorierna?  

Känslighetsanalysen visar på att om plastunderslagen återanvänds två gånger är 

retursystemet att föredra då alla påverkanskategorier är lägre för plastretursystemet och i 

tillägg så blir miljönyttan dessutom större för varje retur. Däremot om retursystemet inte 

fungerar är engångssystemet det bättre alternativet. Studien visar även att beroende på 

vilken typ av energimix som används vid tillverkning av underslagen spelar en stor roll 

för hur mycket CO2-eq som släpps ut. Om svensk energi används räcker inte två returer 

för att plastunderslagen ska vara bättre än träspånsunderslagen. Känslighetsanalysen visar 

även att transporten av träspånsunderslagen inte har en så stor påverkan, därför gjordes 

inte en känslighetsanalys för om hela underslaget skulle ha varit gjort i Sverige. 

Transporten för retursystemet har däremot en större påverkan på grund av att en annan 

typ av lastbil används för returerna.  

 

Utifrån perspektivet att världens befolkning lever på mer än de resurser som jorden kan 

ge bör förnyelsebara material främjas. Där av är träspånsunderslagen bättre lämpade ur 

det perspektivet även om de inte går att återanvända på grund av att de inte är lika tåliga 

och inte klarar av att rengöras. Sverige har dessutom goda vattenresurser men för de 

länder med brist på rent vatten är retursystemet inte att föredra. Vidare, på grund av att 

Tyskland har mera fossila bränslen i landets energimix bör produktion av underslag ske i 

Sverige då det medför en stor minskning av mängden utsläpp av CO2-eq och 

fossilanvändning. 

 

Resultatet visar att ju mer transporter som finns i en livscykel desto större blir 

miljöpåverkan, vilket är i linje med ReSOLVE-ramverket där cyklerna ska vara så små 

som möjligt. Med det menas att det är fördelaktigt för miljön om det exempelvis är korta 

transporter, få processer och så lite material som används. Helst ska det inte vara några 

processer eller materialåtgång i studiens retursystem. I sin tur stämmer det också överens 

med att åtgång av mer elektricitet, vatten eller om transporterna dubbleras i 

retursystemet leder det till större miljöpåverkan. Att använda ett retursystem där 

underslaget används så många gånger som möjligt, är gjort av ett hållbart material, där 

transporterna för returerna är korta och det inte behövs några rengöringsprocesser är det 

mest optimala alternativet för miljön.  



  

47 
 

 

Hur förhåller sig resultatet till EU:s avfallstrappa?  

Studien visar att ju mindre kvantiteter material som går igenom avfallshantering desto 

mindre miljöpåverkan har systemet. Med det resultatet är det viktigt att EU:s 

avfallstrappa följs. Det är inte alls säkert alla gånger att ett system som är utformat för 

återanvändning är att föredra över ett som energiåtervinns. Studiens resultat visar även 

att nyttan av ett retursystem är beroende på hur många gånger retursystemet används 

och vilka processer som behövs för att kunna ha retursystemet i gång.  

 

Hur skiljer resultatet för livscykelsslutskede vid användning av olika systemgränser?  

Det skulle inte bli någon skillnad i det slutgiltiga resultatet om avfallssystems allokering 

där påverkan inte delas upp hade valts som systemgräns istället. Skillnaden blir att 

resultaten med avfallssystems allokering har högre värden i alla påverkanskategorier 

eftersom substitutionsmetoden ger en positiv inverkan på systemet. Det är problematiskt 

att förbränning av plast ger en större positiv påverkan än för träspån ur energiutvinnings 

synpunkt. I resultatet där substitutionsmetoden användes som systemgräns för 

slutskedet, ledde det till att nyttan från förbränningen av 200 plastunderslag är -25,16 kg 

CO2-eq jämfört med -23,3 kg CO2-eq för träspån. Resultatet visar att om beslut görs 

enbart genom att titta på CO2 utsläppen som systemen skapar eller ”sparar in”, kan 

beslut om att plast ska förbrännas istället för trä göras på grund av att det ger ifrån sig 

mer energi vid förbränning. Däremot ger förbränning av plast mer miljöpåverkan än vad 

trä vilket ur ett LCA perspektiv ger att trä- är bättre än att plastförbränning.  

 

Om de inputs i SimaPro hade valts till något annat än svensk högspännings el och 

träspån för värmeproduktion hade det varit andra värden på nyttan av förbränning. 

Alltså den undvikna bördan av att annan produktion av elektricitet och värme inte 

behöver skapas på grund av att underslagen förbränns.  Det betyder de val som görs när 

det bestäms vad som ska plockas bort är även något som kan göras i fördel till något 

alternativ beroende på vad som väljs. Om utländsk energimix som innehåller mer 

fossilbränslen hade valts istället skulle skillnaden ha blivit större då den energimixen 

genererar mer utsläpp än den svenska energimixen. Precis som att vanlig svensk 

avfallsförbränning, som avger mer CO2 än träspån vid förbränning, istället för att räkna 

med trä som förbränns hade också gett högre värden för de undvikna processerna. Med 

större värden som räknas bort leder i sin tur till att förbränning av material anses vara 

mer positivt då mer påverkan kan räknas bort.  

 

Vidare är plast är ett fossilt material vilket bör undvikas i största möjliga mån för att 

övergå till cirkulär ekonomi. Då cirkulär ekonomi propagerar förnyelsebara material i 

största möjliga mån är det problematiskt att förbränning av plast vid användning av 

substitutionsmetoden allokeras så att det kan anses positivt att förbränna materialet. 

Genom att plast har ett högre energiinnehåll och därmed kan energiutvinnas, kan det 

konstateras att det är bättre ur ett cirkulärt perspektiv att använda sig av avfallssystems 

allokering istället då förbränningen inte ses som något positivt.  
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Returlogistik har räknat på att en returpall går i retur 50 gånger innan den energiåtervinns 

och att träet som används är klimatneutralt. Träspånet som används i den här studien 

räknas också som ett noll utsläpp precis som i LCA:n om byggpallarna. Det hade varit 

intressant att se i båda fallen hur resultatet hade ändrats om produktionen av trä hade 

räknats med. Returlogistik har antagit att den CO2 som bildas vid förbränning är 0 CO2-

eq, alltså att det finns ett upptag av CO2 i träet inledningsvis, men att detta sedan släpps 

ut då träet bränns upp. Om substitutionsmetoden hade använts som metod för 

slutskedet för returlogistiks jämförande vid LCA:n av returpallssystemet hade 

klimatavtrycket varit lägre för de tre pallsystemen som jämfördes men framförallt för 

engångspallen då energin från att förbränna 1 pall jämfört med 1/50-dels är betydligt 

större. Detta visar hur svårt det är med valet mellan olika systemgränser precis som det 

är i den här studien. Sammanfattningsvis är problematiken att beroende på vilken 

systemgräns som väljs kan olika perspektiv främjas. Då det är positivt utifrån 

träspånsunderslagen perspektiv att använda sig av substitutionsmetoden då en viss 

mängd av påverkan räknas bort, därför är det möjligt att den metoden väljs vid en 

opartiskjämförelse för att få beslutsfattaren att välja det förslaget.  

 

Är retursystemet praktiskt användbart? 

Den här studien visar ett exempel på problematik och nyttor med cirkulära system som 

en del för att främja cirkulär ekonomi. Som sagt tidigare finns det många nyttor med 

cirkulära system och det finns många studier och utvecklade ramverk för hur samhället i 

teorin ska göra sin cirkulära omvandling. Att det som utvecklas i teorin inte är en 

självklarhet i praktiken är viktigt att komma ihåg för att kunna utveckla cirkulära system 

som faktiskt kan användas. För att JM ska kunna utveckla och använda sig av ett 

emballagesystem både för gips och andra framtida system har olika aktörer fått frågan 

om vad de tror kan vara problematiken med att använda returemballage där 

plastunderslagen med retursystem är ett sådant exempel.  

 

Peter Vedin är med i retursystembyggpalls styrelse och arbetar på Nordströms där 

hörnskydden för gipsbuntar hanteras och menar att det är problematiskt med båda 

retursystemen i byggbranschen. Det finns ingen exakt statistik för hörnskydden men en 

stor del av de som används försvinner efter första användningen, lika så med 

byggpallarna. För att få ett cirkulärt system att fungera måste alla företag som påverkas 

vara strukturerade och använda det på rätt sätt. Vedin tillägger ” Så om JM skulle kräva 

plastunderslag skulle man optimera på sina arbetsplatser men totalt sett i landet skulle det bli en negativ 

miljöpåverkan” vilket beskriver hur viktigt det är att JM måste få med de andra 

byggbolagen också för att tillsammans kunna bli mer cirkulära. Annars om JM kravställer 

om returunderslag och inga andra byggbolag använder retursystemet som de ska, utan 

använder returunderslagen i plast som engångsunderslag, leder det till en större 

miljöpåverkan än dagens system då plastunderslagen utan retur släpper ut mer CO2-eq 

än träspånsunderslagen. Det är inte troligt att Norgips kommer använda ett system med 

returunderslag enbart för JM och engångsunderslag för resterande byggföretag. Därför är 

det viktigt att de olika byggföretagen driver fram frågan tillsammans. När Per Löfgren får 

frågan om JM kommer att driva igenom returemballage är svaret ”Det kommer vara en 

branschsamverkan, en enskild aktör kommer aldrig lyckas med det här”. Kanske kommer fler 
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retursystem användas i byggbranschen om kraven blir hårdare eller om material blir 

betydligt dyrare, som Tabrizi (2016) säger ”Innovation drivs ofta av brist och brådska”. 

 

Ytterligare problem med returunderslagen är att det finns olika storlekar beroende på 

vilken typ av gipsskiva som används. Studien har studerat de underslag som används till 

den vanligaste gipsskivan men om retursystemet skulle användas hade de olika 

storlekarna på underslagen behövts tillverkas, och det hade troligtvis lett till att logistiken 

kring att hantera alla olika typer av underslag hade blivit svår. Vedin uttrycker att det 

skulle bli mycket hantering för de olika parter som är inblandade. Han tillägger även att 

om returunderslag skulle användas att det ”troligen hade det fördyrat det hela på grund av det 

blir en hantering med transporter och handhavande som skulle kosta i slutändan”. IMSA 

Amsterdam (2013) identifierade att en barriär är just investeringskostnaderna för 

systemet och hur beslutfattarna analyserar marknaden efter hur det ser ut idag och inte 

börjar tänka om för framtiden är i linje med hur Vedin uttrycker sig.  

 

När problem med returemballage diskuteras med Löfgren poängterar han hur viktigt det 

är att samverka med många aktörer för att få upp volymerna eftersom det annars finns 

varken en ekonomisk eller miljömässig vinning med att använda sig av returemballage. 

Han tror även att transporterna kan komma att bli det stora problemet för 

returemballage. IMSA Amsterdam (2013) identifierade även problemet med att 

kostnaderna för att samla in returmaterial är förstora vilket stämmer överens med vad 

Löfgren menar. Att använda sig av returunderslag skulle ha höjt kostnaderna för 

hantering och materialkostnad då plast generellt kostar mer än träspån. Men i med takt 

med att EU höjer sina avfallskrav samt att avfallsentreprenörerna höjer priserna på att 

avsätta avfall behöver det i slutändan inte betyda att retursystemet blir mer kostsamt.  

 

Eftersom det inte finns någon data på hur många gånger ett underslag kan cirkulera fick 

Löfgren frågan vad han tror. Han svarar att för att få till fungerande cirkulära system i 

byggindustrin handlar det om att få till en bra hantering på byggarbetsplatserna. Det 

måste finnas en bra logistik som en uttänkt plats för emballaget som nu kommer att 

skapas för byggpallarna för att kunna öka antalet återanvändningar. Han tillägger även 

med att säga:  

 

” Risken är ju att, vi har ju idag såna där hörnskydd på gipsbuntarna och 

pratar man med byggena så slängs mycket av det även om det är en 

returlösning, det är ett returemballage. Så det är nog knäckfrågan men givet 

det så borde man kunna använda det ganska många varv. Rent 

hållbarhetsmässigt så borde det hålla ganska många cykler.”  

 

Därför kan det också finnas ett syfte med att införa ett nytt cirkulärt system i 

byggbranschen. Arbetare och logister skulle då vänja sig vid att tänka och arbeta mer 

cirkulärt vilket kan vara gynnsamt. Returpallssystemet som idag är det största 

retursystemet i byggindustrin, har hittills precis som hörnskyddssystemet inte använts till 

sin fulla potential då det finns praktiska problem. Det stora problemet är att det inte 

alltid finns plats på byggarbetsplatserna för att stapla pallarna och invänta att en viss 
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mängd har samlats in innan de kan hämtas upp. För att lösa det problemet är det beslutat 

på JM att på test ha en pallfraktion för byggpallar vilket innebär att det kommer finnas 

en avsedd plats för stapling av pallar, för att undvika att träpallarna slängs i brännbart 

och därmed inte återanvänds. Hörnskydden och det eventuella retursystemet för 

underslag skulle också behöva en bestämd plats för insamling för att öka antalet returer.  

 

Det som påverkar om ett retursystem ska användas eller inte är främst hur många returer 

produkten kommer göra. Det är också viktigt att räkna på den verkliga siffran och inte 

den teoretiska. Studien av retursystem byggpall visar även på problematiken att teori och 

verklighet skiljer sig. 50 återanvändningar var det som studien i teorin har räknat som 

livslängd medans i verkligheten är det 1,67 återanvändningar vilket är problematiskt om 

beslut fattas utifrån det teoretiska värdet (Returlogistik, 2017). Vidare är vilka processer 

och transporter som används i retursystemet betydelsefullt. Det är givetvis bättre ur 

miljösynpunkt om så få material och transporter används. Idag är trenden att 

byggmaterial fraktas från platser allt längre ifrån Sverige. Det leder vidare till dilemmat 

om det kommer behöva gå tomma lastbilar för att hämta upp returemballage på 

byggarbetsplatserna och sedan transporteras tillbaka. Om träspånsunderslagen hade 

tillverkats med hel förnyelsebar energi är det mer fördelaktigt att använda sig av 

träspånen. 

 
Studiens brister och begränsningar 
Att plastunderslagen med retur är ett teoretiskt system vilket betyder att det inte har 

funnits någon verkligdata för systemet. Underslaget har i studien enbart antagits att ha 

ett mått när det i verkligheten finns olika beroende på gipsets mått. Att endast använda 

en jämförande LCA som metod gör att ekonomiska och sociala perspektivet inte tas med 

i beaktning. Eventuella förändringar i kostnader, arbetstid eller arbetsmiljö tas inte heller 

med i analysen vilket en beslutsfattare kommer att ta hänsyn till.  
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Kapitel 7 

Konklusion  
 

 

I avsnittet presenteras svaren på studiens tre frågeställningar och avslutas med att ge en rekommendation 

till JM om hur de ska tänka i frågan om returunderslag.  

 

 

Svaret på frågeställningen ”Vilket av underslagen med respektive system är bäst ur miljösynpunkt 

med avseende på de studerade påverkanskategorierna?” är beroende på om det kan säkerställas 

att underslagen går i retur. Om underslaget kan återanvändas två gånger eller fler är det 

bättre utifrån de sju påverkanskategorierna. Däremot, om plastunderslaget inte 

återanvänds är det mer fördelaktigt för miljön att använda träspånsunderslag utan 

retursystem. Därmed är svaret på frågeställningen ”Hur resultatet förhåller sig till EU:s 

avfallstrappa?” att om retursystemet används är det i linje med EU:s avfallstrappa. Om 

träspånsunderslagen istället producerats med en mer förnyelsebar energimix, som den 

svenska, krävs det fler än två returer för plastunderslagen att få lägre miljöpåverkan.  

 

Sista frågeställningen för studien är ”Hur skiljer resultatet för livscykelsslutskede vid användning 

av olika systemgränser?” Det kan konstateras att användning av substitutionsmetoden ger 

en lägre klimatpåverkan jämfört med när avfallssystems allokering används, där påverkan 

inte delas upp. För att främja cirkulär ekonomi i den här studien är det fördelaktigt att 

använda sig av avfallssystems allokering då energiåtervinning inte ses som något positivt.  

 

En diskussion om ett retursystem av underslag är praktiskt användbart. Slutsatsen är, för 

att systemet ska fungera och utvecklas till det bästa måste logistiken på arbetsplatserna 

fungera och det behöver kommas till genom en branschsamverkan.  

 

Rekommendation till JM är att fortsätta att använda träspånsunderslagen tills det går att 

säkerhetsställa att det finns fungerande retursystem som fungerar både på arbetsplatserna 

men också för gipsleverantören. Samtal med andra byggföretag bör inledas för att 

tillsammans kravställa att industrin ska börja med returemballage. I tillägg bör JM även 

fortsätta att utveckla bestämda områden på byggarbetsplatserna där returemballage kan 

samlas in.  
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Appendix A – JM mall för uträkning av 

påverkan 
 
 
För att räkna ut påverkan per projekt används resultatet och delar det på 50 för båda 
systemen för att få reda på skillnaden i mängd kg CO2-eq. Vidare ska det multipliceras 
med antalet buntar gips som ett projekt använder.  
 
 
603 kg CO2-eq ger dagens system för 50 buntar med gips vilket ge 12,06kg CO2-eq per 
bunt.  
Om 50 returer används för plastretursystemet, vilket är studiens bästa resultat, är 
resultatet för 50 buntar 59,88 kg CO2-eq och är 1,19 kg CO2-eq per bunt.  
Om det mer verkliga antalet returer (två stycken) används, 411,73 används är påverkan 
istället 8,23 kg CO2-eq.  
 
Den största möjliga besparingen av koldioxidekvivalenter är 12,06 - 1,19 =10,87 kg CO2-
eq per bunt gips. Medans den verkliga är 12,06 - 8,23 =3,83 per bunt gips.  
 
Om exempelvis de 2212 buntar gips som levererades till JM projektet i Liljeholmen 
skulle ha gjorts med plastunderslag som returnerades 50 gånger skulle mängden 
koldioxidekvivalentbesparingen bli: 
 
10,87 x 2212 = 24044,44 kg CO2-eq 
 
Om plastunderslagen hade returnerats två gånger är samma siffra istället:  
 
3,83 x 2212 = 8471,96 kg CO2-eq. 
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Appendix B – Intervjufrågor 
 

Peter Vedin – Nordströms & Anonym på Gipsföretag 
 

- Vilken del utav gipslivscykeln har ni hand om?  

- Hur mycket kan ni påverka livscykeln?  

- Vilka gipstillverkare använder ni er utav? 
 
Frågor om mellanläggen 

 

- Vad är det för mellanlägg/underslag som används och hur används det?  

- Material? 

- Storlek? 

- Vikt?  

- Hur många mellanlägg används för en bunt gips? (1200mm) 

- Hur många skivor gips placeras över mellanläggen?  

- Hur gör man när man staplar gipsbuntar, han man något extra mellanlägg då? 

- Blir det något spill vid processen av att använda mellanlägg? 
  
Frågor om retursystemet 
 

- Vad tycker ni om att använda er av en plastreturlösning som mellanlägg? 

- Skulle det fungera för er logistiskt att använda er utav en returlösning? 

- Har ni plats för att använda er av en returlösning? 
 
Frågor om hörnskydden 
 

- Hur fungerar systemet med hörnskydden idag? (sätter ni på dem eller gör 
byggvaruhandeln det) 

- Skulle det fungera att lägga till plastmellanlägg i samma retursystem som 
hörnskydden? 

-  
 

Frågor om leveranserna  
 

- Vilken väg går leveranserna?  

- Vilken lastbil använder ni er utav? 

- Vad använder ni för fordon för att lasta på och av gipset?  

- Hur mycket spill blir det ungefär vid en leverans?  
 
Övriga frågor 

 

- Hur tycker ni vi borde göra för att få gipssystemet mer cirkulärt?  

- Är det något ni vill tillägga? 
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Per Löfgren- JM 
 

- Berätta lite om JM:s avfallsminimeringsmål 

- Är en anledning till att JM tittar på övergång till returemballage EU-målet inte 
tillåter energiutvinning som definition på återvinning? 

- Varför är det viktigt för JM att titta på returemballage?  
 

- Hur tänker du dig att systemet med returunderslag skulle fungera? 

- Vad ser du för problem med att använda sig utav underslag i retur?  

- Hur kommer arbetarna på byggarbetsplatserna att ta emot det här förslaget? 

- Hur många gånger tror du att ett underslag kan gå i retur?  

- Hur kommer dialogen gå med de andra byggbolagen för att kunna uppnå retur 
emballage? 

 

- Hur fungerar hörnskyddssystemet för gipset idag?  

- Hur fungerar retursystembyggpall?  

- Vad är utmaningarna/problemen med de två systemen?  

- Vad är nycklarna för att ett retursystem ska fungera? 
 

- Vad är viktigast: miljö, ekonomi eller färdigprodukt?  

▪ Hur tänker man?  

- Är det beslutat att det kommer en pallfraktion?  
 

- Hur får vi byggbranchen mer cirkulär?   
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Appendix C – Adresser  
 

 

Tabell x. Adresser till de platser som livscykelanalysen utgår ifrån.  

Aktör  Företag  Adress 

Gipsproducent Norgips Svelvikveien 1060, 3060 Svelvik, Norge 

Återvinningssation Norsk gjenvinning  Øvre Eikervei 84, 3048 Drammen, Norge 

Deponi Bjorstad Valley Industry  Kilebygdvegen 104, 3739 Skien, Norge 

Byggvaruhandel Nordströms  Lövholmsvägen 11, 117 43 Stockholm 

JM Byggplats JM Projekt; 

Liljeholmskajen  

Liljeholmskajen, Hägersten-Liljeholmen, 

Stockholm 

Spånfabrik Sauerländer Spanplatten Zur Schefferei, 59821 Arnsberg, Germany   

Avfallsentreprenör Wiklunds Åkeri  Gullivervägen 3, 176 77 Järfälla 

Värmeverk Bristaverket Returvägen 14, 195 60 Arlandastad 

Plasttillverkare Plastic Produkter  Ulvsundavägen 108, 168 67 Bromma 

Transport och 

logistik 

DHL Västberga alle 41, 126 30, Hägersten, 

Västberga 
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Appendix D - Tillverkningsberäkningar 
 

Beräkningar för värmekapaciteten för materialmixen 

 

Tabell x. Samansättning och massa för träspånsunderslaget  

Produkt  Sammansättning Vikt 

Underslag träspån  1,14048 kg 

Trächips 90 % 1,026432  kg 

Syntetiskt harts 2 % 0,0228096 kg 

Paraffin 8 % 0,0912384 kg 

 

 

Formeln för värmekapacitet:  

 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐 × (𝑇2 − 𝑇1) 

 

Cträ = 1600 J/kg ͦ C (Träguiden, 2003) 

Charts = 1335 J/kg ͦ C (Engineering toolbox, 2018) 

Cparaffin = 3260 J/kg ͦ C (Engineering toolbox, 2018) 

T2 = 190 

T1 = 20 

mträ = 1,026432 kg 

mharts = 0,0228096 kg 

mparaffin = 0,0912384 kg 

 

 

𝑄𝑡𝑟ä = 1,026432 × 1600 × (190 − 20) = 279189,504 J 

𝑄ℎ𝑎𝑟𝑡𝑠 = 0,0228096 × 1335 × (190 − 20) =  5176,63872 J 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛 = 0,0912384 × 3260 × (190 − 20) = 

50564,32128 J 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  279189,504 J +  5176,63872 J + 50564,32128 J

= 334930,464 J =  0,093036 kWh 
 

 

 

883 kWh/m3 totalt för att tillverka spånskivor (BOA, 2016).  

Underslaget är 0,003168 m3.  

883*0,003168= 2,797344 kWh för att producera underslaget men vill räkna bort den 

energi som krävs för att värma upp materialet till 190 grader vilket fås för genom att 
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använda värmekapacitet. Beräkningen görs för att kunna använda energin som krävs för 

att värma upp underslaget med rätt materialsammansättning.  

 
Tabell x. Samansättning och massa för spånskiva  

Produkt  Sammansättning Vikt 

Underslag träspån  1,14048 kg 

Träspån 83 % 0,9465984 kg  

Lim 13 % 0,1482624 kg 

Vatten 7 % 0,0798336 kg 

 

 

Beräkning för uppvärmning av materialmixen  

Formeln för värmekapacitet:  

 

 𝑄 = 𝑚 × 𝑐 × (𝑇2 − 𝑇1). 

 

Q är den totala energin som krävs att värma upp massan m ett visst antal grader. 

Eftersom materialen har olika värmekapaciteter räknas Q ut för både trä, harts och 

paraffin. Värmekapaciteten (c) för trä är 1600 J/kg ͦ C (Träguiden, 2003). För syntetiskt 

harts är värdet istället mellan 1000 – 1670 J/kg ͦ C där medelvärdet 1335 användes och 

för paraffin är värmekapaciteten 3260 J/kg grader (Engineering toolbox, 2018). T2 är 

sluttemperaturen vilket är 190 ͦ C och T1 är starttemperaturen som antas vara den en 

vanlig lufttemperatur på 20 ͦ C.  

 

Informationen om hur mycket energi som behövs är tagen ifrån en byggvarudeklaration 

av en normal spånskiva vilket är 883 kWh/m3 totalt för att producera en spånskiva som 

består av 83% träflis, 13% lim och 7% vatten vilket anses som tillräckligt likt för att 

använda samma data (BOA, 2016).  För att räkna ut hur mycket energi som krävs för att 

pressa ihop används den totala energin för att producera en spånskiva. Då det även 

tillsätts värme för processen tas den energin bort ifrån den totala energin för att studien 

ska kunna använda sig av energin som är uträknad för studien istället då olika material 

har olika värmekapacitet vilket ger en annan energiåtgång.  

 

 

 

Cträ = 1600 J/kg ͦ C (Träguiden, 2003) 

Clim = 1335 J/kg ͦ C (Engineering toolbox, 2018) 

Cvatten = 4182 J/kg ͦ C (Engineering toolbox, 2018) 

T2 = 190 

T1 = 20 

mträ = 1,026432 kg 

mlim = 0,1482624 kg 

mvatten = 0,0798336 kg 



  

62 
 

 

 

𝑄𝑡𝑟ä = 0,9465984 × 1600 × (190 − 20) = 

257474,7648J 

𝑄𝑙𝑖𝑚 = 0,1482624 × 1335 × (190 − 20) =  33648,15168 J 

𝑄𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 0,0798336 × 4182 × (190 − 20) = 

56756,899584 J 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  257474,7648 J +  33648,15168J + 56756,899584 J

= 347879.816064 J =  0,096633 kWh 

 

 

2,797344 kWh - 0,096633 kWh = 2,700711 kWh 

 

2,700711 kWh är den energi som kommer att användas i studien för extruderingen. 

 

 

 

 

  



  

63 
 

Appendix E - Beräkningar för emballage  
Figur 15 är en illustration över hur underslagen staplas i sidled och ovanpå varandra.  

Författaren gör antagandet att de band som används är ungefär lika stora som diagonalen 

för hålen på underslagen som enligt ritningarna är 53 mm (Sauerland Bearers, a, 2018). 

För att kunna trä igenom banden på ett smidigt sätt kan de inte ha samma bredd som 

hålens diagonal och därför antas det att banden är 8 mm smalare, alltså 45 mm breda. 

Banden antas även vara 2mm tjocka.  Enligt figuren nedan ligger underslagen på rad, 

troligtvis enligt hur underslagen sågades itu efter extruderingen. Författaren antar att de 

sågades i tio delar och enligt bilden nedan är det 16 rader av underslag som är staplade på 

varandra vilket ger 160 underslag i en förpackning. Figur 8 i studiens kapitel 4 visar även 

att det är fyra band som utgör förpackningen dock är bilden på underslag som har 19 hål 

medans studiens underslag har 15 men författaren anar att det förpackas på samma sätt. 

På de två band i mitten går det inte hela vägen omsluter 10 rader av underslag var. De 

två banden i kanterna går även runt något som troligtvis är en träpall för att kunna 

transportera underslagen, författaren antar att det är en EUR-pall har höjden 144 mm 

och vikten 25kg. EUR-pallar ingår i ett retursystem (EPAL, 2016). Eftersom det är ett 

returemballage kommer enbart dess vikt räknas med för transporten av underslagen från 

fabriken i Tyskland till gipsproducenten i Norge. Detaljerade beräkningar för   

 

För de två band som är i mitten och kommer att linda in 10 rader av underslag räknas 

endast en höjd för 9 underslag då bandet går igenom hålen på underslagen som ligger vid 

halva underslagets längd. Då bandet går igenom två hål räknas en underslagslängd bort.  

 

(9 x 75mm) x 2 + (480mm x 2) = 2310mm  

 

För de underslagen som är på kanterna används samma princip men här finns även en 

byggpall som är 144mm hög. Vilket ger: 

 

(15,5 x 75mm) x 2 + (480mm x 2) = 3285mm 

 

Antal mm band för alla fyra banden som används är: 2310mm + 2310mm + 3285mm 

+3285mm = 11190mm 

 

Tjockleken för bandet är 2 mm och bredden är 45mm ger 1007100 mm3 band som 

används vid en transport.  

Polyestern har en densitet mellan 0,940 – 0,965 g/cm3 (Plastex, 2018). Använder 

0,950g/cm3 vid beräkning.  

 

1007100mm3 = 984,720 cm3 

1007,1cm3 * 0,950 g/cm3= 956,745 g Polyesternband. 

 

Påverkan per underslag: 

Band vid leverans: 0, 956745  kg / 160 = 0,00597966kg per underslag 

Pallens vikt vid leverans 25kg/160 = 0,15625 kg per  
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Vilket ger en total vikt på 0.16222966 per underslag som kommer läggas på vid den 

första transporten från underslagsfabrik till gipsproducenten.  

 

 

 

 
Figur 15. Illustration av hur underslagen är staplade 
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Appendix F – Ritning och viktuträkning av 

underslag 
Ritning av träspånsunderslag 
 

 
Figur 16. Riting av träspånsunderslaget (Sauerland Bearers, 2018a) 
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Beräkning av vikt för underslagen 

Totalt har underslaget 15 hål där två av dem är har diametern 18 mm, ytterligare två har 

diametern 36 mm och resterande 53 mm vilket ger en ihålig volym på 2010996 mm3 

medan den totala volymen är 3168000 mm3 utan ihåligheter vilket leder till att 1157004 

mm3 av underslaget är plast vilket är volymen som multipliceras med densiteten för 

polyeten för att få reda på vikten.  
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Appendix G – Inputs i SimaPro 
 

Process  Namn i Simapro 

Material för underslag  

Trächips Wood chips, from post-consumer wood, 

measured as dry mass {GLO}| market for | Alloc 

Def, S 
Syntetiskt harts Melamine formaldehyde resin {GLO}| market 

for | Alloc Def, S 

Paraffin Paraffin {GLO}| market for | Alloc Def, S 

Polyeten Polyethylene, high density, granulate {GLO}| 

market for | Alloc Def, S  

Tillverkning av träspåns underslag  

Uppvärmning till 190 grader Electricity, high voltage {DE}| production mix | 

Alloc Def, S 
Extrudering Electricity, high voltage {DE}| production mix | 

Alloc Def, S 

Sågning Power sawing, with catalytic converter {RER}| 

processing | Alloc Def, S 

Tillverkning av plastunderslag  

Extrudering Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | 

Alloc Def, S 

Sågning Power sawing, with catalytic converter {RER}| 

processing | Alloc Def, S 

Paketering  

Polyetenband Polyethylene, high density, granulate {GLO}| 

market for | Alloc Def, S  

Transporter för träspånsunderslag  

Nr 1.  Trässpånsunderslags ttillverkare – 

Gipsproducent  

Transport, freight, inland waterways, barge 

{RER}| processing | Alloc Def, S 

Nr 1.  Trässpånsunderslags ttillverkare – 

Gipsproducent 

Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 2. Gipsproducent- Återvinningsstation Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 3. Avfallsentreprenör – Deponi Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 4. Gipsproducent –Byggvaruhandeln Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 5. Byggvaruhandel – Byggplats  Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 6. Byggplats - Avfallsentreprenör Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 
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Nr 7. Avfallsentreprenör - Väremeverk  Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Transporter för plastunderslag  

Nr 1.  Plasttillverkare – Gipsproducent  Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 

EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 

metric ton, EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 2. Gipsproducent -  

Återvinningsstation 

Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 3. Avfallsentreprenör – Deponi Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 4. Gipsproducent –Byggvaruhandeln Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 5. Byggvaruhandel – Byggplats  Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, 

EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 7.5-16 

metric ton, EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 6a. Byggplats - Avfallsentreprenör Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 6b. Byggplats - Gipsproducent Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Nr 7. Avfallsentreprenör - Värmeverk  Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Retursystem   

Vatten  Tap water {CH}| market for | Alloc Def, S 

Energi Electricity, high voltage {SE}| production mix | 

Alloc Def, S 

Transport, byggplats -gipsproducent Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, 

EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, S 

Transport, gipsproducent -

byggvaruhandel 

Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 

{RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, 

EURO5 | Alloc Def, S 

Transport, byggvaruhandel -byggplats  Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, 

EURO5 {GLO}| market for | Alloc Def, S 

Känslighetsanalys   

Svenskenergi mix  Electricity, high voltage {SE}| production mix | 

Alloc Def, S 

Avfallscenario  

Avfallscenario Municipal solid waste (waste scenario) {SE}| 

treatment of municipal solid waste, incineration | 

Alloc Def, S 

Avfallsrening Waste wood, untreated {CH}| treatment of, 

municipal incineration | Alloc Def, S 

Avfallsrening  Waste polyethylene {CH}| treatment of, 

municipal incineration | Alloc Def, S 
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Avfallsrening Waste plastic, mixture {CH}| treatment of, 

municipal incineration | Alloc Def, S 

Vattenrening Wastewater, unpolluted, from residence {CH}| 

treatment of, capacity 1.1E10l/year | Alloc Def, 

S 

Slutskede   

Ersatt elektricitet  Electricity, high voltage {SE}| market for | Alloc 

Def, S 

Ersatt värme  Heat, district or industrial, other than natural gas 

{CH}| heat production, softwood chips from 

forest, at furnace 1000kW | Alloc Def, S 
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Appendix H – Resultat från SimaPro 
Figurerna 17 till 23 är resultat bilder från SimaPro, resultatet som visas är normaliserat 

och skalan på alla bilder utgår ifrån det högsta värdet.  

 

 

 
Figur 17. Normaliserat resultat för 200 träspånsunderslag där de mörkgröna visar påverkan från underslagen och ljusgröna 
avfallshanteringen 

 
Figur 18. Normaliserat resultat för 4 pastunderslag med 49 returer var där de mörkgröna visar påverkan från underslagen 
och ljusgröna avfallshanteringen 
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Figur 19. Normaliserat resultat för 67 pastunderslag med 2 returer var där de mörkgröna visar påverkan från underslagen 
och ljusgröna avfallshanteringen. 

 
Figur 20. Normaliserat resultat för 4 pastunderslag med 49 returer var, där retursystemetanvänder dubbel mängd vatten och 
el. Där de mörkgröna visar påverkan från underslagen och ljusgröna avfallshanteringen 

 

 
Figur 21. Normaliserat resultat för 4 pastunderslag med 49 returer var där retursystemet endast innehåller transporter. De 
mörkgröna visar påverkan från underslagen och ljusgröna avfallshanteringen 
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Figur 22. Normaliserat resultat för 4 pastunderslag med 49 returer med dubbla transporter. De mörkgröna visar påverkan 
från underslagen och ljusgröna avfallshanteringen 

 

 

 
Figur 23. Normaliserad jämförelse av de två underslagen, där långtidsutsläppen är exkluderade. De ljusgröna staplarna är 4 
plastunderslag med 49 returer och de mörkgröna är 200 träunderslag 
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