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SAMMANFATTNING 

Klimatförändringar till följd av antropogena utsläpp av växthusgaser är vår tids 

kanske största utmaning. Kartläggning av produkters totala miljöpåverkan genom 

livscykelanalyser (LCA), och sammanställning i miljödeklarationer typ III (EPD), kan 

vara en åtgärd för att minska deras miljöbelastning. Syftet med examensarbetet är att 

definiera skedet för en byggnads livsavslut, för rivningen av byggnaden med 

efterföljande aktiviteter, ämnat för miljödeklarationer typ III och praktisera resultaten 

i en fallstudie. Syftet inkluderar även en utvärdering av beräkningsproceduren för 

miljöbelastningar och miljöbesparingar relaterade byggnaden men belagda utanför 

dess systemgränser. Resultaten ska utgöra underlag för produktkategoriregler (PCR) 

för byggnader. Arbetet baserades på litteratur, inklusive studiet av standarderna SS-

EN 15804:2012 och SS-EN 15978:2011, LCA-metodik, en fallstudie och 

semistrukturerade intervjuer. Systemgränserna för byggnadens livsavslut baserades på 

EN 15804, där miljöinformationen från fallstudiens LCA presenterades separat i 

informationsmodulerna Rivning, Transport, Avfallshantering och Sluthantering. Vid 

allokering av miljöbelastningar mellan flera produktsystem var två open-loop 

allokeringsmetoder kompatibla med EN 15804: cut-off metoden och extraction-load 

metoden. En tredje metod utvecklades och namngavs hybrid-metoden. Alla tre 

allokeringsmetoderna utvärderades i fallstudien, i vilken aktuella rivnings-, 

sorterings- och avfallsbehandlingsprocesser även kartlades och livscykel-

modellerades. Cut-off metoden bidrog till lägst beräknad miljöpåverkan och var den 

metod som var fullt kompatibel med direktiven i EN 15804. På grund av dess 

kompatibilitet med EN 15804 så rekommenderas cut-off metoden vid allokering 

mellan flera produktsystem. Övrig allokering ska göras enligt principen att den som är 

villig att betala för ett material också ska hållas ansvarig för miljöbelastningen som 

materialet genom dess förbrukning genererar (PPP), samt den stegvisa 

allokeringsproceduren i EN 15804. Det fordras dock ytterligare diskussioner om vad 

miljödeklarationer typ III egentligen kan och borde bidra till eftersom valet av open-

loop allokeringsmetod premierar och ger incitament till olika aktiviteter; så också cut-

off metoden. I fallstudien identifierades ytterligare tvetydigheter i EN 15804 gällande 

redovisningsformen för biogena utsläpp och upptag av koldioxid, beräkningsreglerna 

för undviken miljöpåverkan relaterade sekundära bränslen, samt geografisk detaljnivå 

vid modellering av teknologier. För att undvika godtyckligheter behöver detta 

förtydligas i det fortsatta arbetet med PCR för byggnader.  
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ABSTRACT 

Climate change as a consequence of anthropogenic emissions of greenhouse gases 

may be the biggest challenge of our time. One potential measure to reduce the 

environmental impact of products is to map their total environmental burden with Life 

Cycle Assessment (LCA), and compile the results in Environmental Product 

Declarations type III (EPD), to facilitate a comparison of their environmental impacts. 

The aim of this master thesis is to define the end-of-life stage of buildings for an EPD 

and practice the results in a case study based on current technologies. The aim also 

includes an evaluation and practical application of the calculation procedure of 

environmental loads and benefits related the building but located outside of its system 

boundaries. The results should undertake the form of Product Category Rules (PCR) 

for buildings. The thesis is based on literature, including the study of the standards 

SS-EN 15804:2012 and SS-EN 15978-2011, LCA methodology, one case study and 

semi-structured interviews. The design of the end-of-life stage of buildings was based 

on EN 15804, wherein the environmental information from the LCA should be 

presented according to the modularity principle in the information modules De-

construction/Demolition, Transport, Waste processing and Disposal. Two open-loop 

allocation methods were compatible with the EN 15804 in allocation of 

environmental burdens among two or more product systems: the cut-off method and 

the extraction-load method. A third open-loop allocation method was developed and 

given the name the hybrid-method since it was based on the cut-off and the 

extraction-load method. All three open-loop allocation methods were evaluated in a 

case study, which also aimed to map and life cycle model current demolition practices 

as well as sorting and waste treatment processes. The cut-off method contributed to 

the lowest calculated environmental impact and was the method that had the best 

compliancy with the principles of EN 15804. Due to its compliancy with EN 15804, 

the cut-off method is recommended when allocating burdens among several product 

systems. Other types of allocation shall be based on the polluter pays principle (PPP) 

and the stepwise allocation procedure given in EN 15804. However, even though the 

cut-off method had the best compliancy with the system boundaries drawn in EN 

15804, a discussion is needed regarding the actual purpose of an EPD; a discussion 

addressing the potential of an EPD to change environmental misbehavior. That is 

because of the incentives imbedded in the open-loop allocation methods, as the choice 

of method rewards or discredits specific activities. Finally, some major ambiguities 

were identified during the case study – especially regarding the treatment of biogenic 

carbon, the calculation rules of avoided burdens related secondary fuels, and the 

geographical level of detail in the life cycle modeling of technologies – which do 

need to be clarified in the continued development of a PCR for buildings.  
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FÖRORD 

Vi lever i klimatförändringarnas paradigm och revisionen mot en hållbar utveckling 

tycks frustrerande svår, tungrodd, konfys och ja, allmänt bökig. Författarna och 

pionjärerna Michael Braungart och William McDonough skrev att ”Nature doesn’t 

have a design problem. People do.” (2002, s.16), och utan att sublimera naturen, utan 

att definiera vad som inkluderas och exkluderas i naturen, återspeglar just den frasen 

klimatförändringarnas kärna: ohållbara aktiviteter orsakade av människan; aktiviteter 

med höga insatser på spel.  

Mitt examensarbete är kronan på verket efter fem års studier till civilingenjör på 

KTH, nu avslutningsvis på masterprogramet Teknik och Hållbar Utveckling inom 

fältet för Industriell Ekologi. Miljö- och hållbarhetsfrågor är dess signum, och numera 

en färgkod också för mig, som ibland tar sig närmast kontemplativa uttryck med både 

söta och bittra eftersmaker. 

Jag vill rikta ett tack till Anna Björklund som varit min handledare på KTH och som 

bidragit med kloka ord och värdefulla resonemang. Jag vill också rikta ett tack till 

mina handledare på Tyréns, Nadja Lundgren, Kathrin Nordlöf och Ida Sjöberg, för 

alla möten och diskussioner som givit vägledning och inte minst gjort examensarbetet 

till en trevlig resa. Slutligen vill jag också adressera ett tack till Carolina Liljenström 

för goda synpunkter på examensarbetets struktur och innehåll samt för en kvalitativ 

opponering. 

 

 

 

 

Nicklas Magnusson 

Stockholm 2013-05-26 
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AKRONYMER 

EPD
 

Miljödeklaration typ III (Environmental Product Declaration) 

 

GHG 

Växthusgaser (Greenhouse gases) 

 

IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

LCA 

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment) 

 

LCI 

Livscykelinventeringsanalys (Life Cycle Inventory) 

 

LCIA 

Miljöpåverkansbedömning (Life Cycle Impact Assessment) 

 

PCR 

Produktkategoriregler (Product Category Rules) 

 

PPP 

Principen förorenaren betalar (Polluter pays principle) 
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ORDLISTA 

Allokering 

Fördelning av inflöden eller utflöden hos en process eller ett produktsystem mellan 

det studerade produktsystemet och ett eller flera andra produktsystem (SS-EN ISO 

14044:2006). 

 

Allokeringsproblem 

Uppstår när en miljöbelastning som delas av flera produktsystem och/eller funktioner 

ska uttryckas i relation till endast en produkt eller funktion (Baumann & Tillman, 

2004). 

 

Allokeringsprocedur 

Den stegvisa procedur i vilken allokeringsproblem hanteras. 

 

Avfall 

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Svensk 

författningssamling 1998:808) 

 

Avfallsavslutet (End-of-waste stage, egen översättning, avsaknad av vedertagen 

svensk term) 

End-of-waste stage översätts i Direktiv 2008/98/EG till ”när avfall upphör att vara 

avfall” men kallas här för avfallsavslutet. Avfallsavslutet inträder då avfall inte längre 

anses vara avfall utan fyller andra funktioner och innehar ett ekonomiskt värde, 

uppfyller lagstiftning, tekniska krav och på det hela taget inte påverkar miljö eller 

hälsa (SS-EN 15804:2012) 

 

Enhetsprocess (Unit process) 

Det minsta element i en livscykelinventeringsanalys för vilket data om inflöden och 

utflöden kvantifieras (SS-EN ISO 14044:2006).  

 

Funktionell enhet 

Den funktionella enheten uttrycker funktionen hos den studerade produkten eller 

tjänsten i kvantitativa termer och utgör referensenheten till vilken alla andra flöden i 

livscykelanalysen refereras eller normaliseras (Baumann & Tillman, 2004; SS-EN 

ISO 14044:2006).  

 

Informationsmodul 

En samling data som ska utgöra grund för en miljödeklaration typ III och som täcker 

en enhetsprocess eller en kombination av enhetsprocesser som är en del av en 

produkts livscykel (SS-EN ISO 14025:2010) 

 

Intrinsikalt värde 

Det värde något har enbart i kraft av sina inre egenskaper, sin egen natur, och alltså 

oberoende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter 

(Nationalencyklopedin, 2013). 
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Karakteriseringsfaktorer 

Vetenskapligt baserade indikatorer som är kvantitativa mått på miljöpåverkan 

(Baumann & Tillman, 2004). 

 

Kategoriindikator 

Kvantifierbar representation av en miljöpåverkanskategori (SS-EN ISO 14044:2006). 

 

Klassificering 

Klassificering är en del av miljöpåverkansbedömningen som innebär att 

livscykelinventeringsresultaten sorteras enligt den typ av miljöpåverkan de bidrar till, 

exempelvis global uppvärmning eller försurning (Baumann & Tillman, 2004).   

 

Livsavslutet (End-of-life stage, egen översättning, ingen vedertagen svensk term) 

Ett livscykelstadie som börjar när den använda produkten kasseras av konsumenten 

och slutar när produkten återlämnas till naturen eller allokeras till en annan produkts 

livscykel (World Resources Institute & WBCSD, 2011). 

 

Livscykelanalys (LCA) 

Sammanställning och utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella 

miljöpåverkan för ett produktsystem under dess livscykel (SS-EN ISO 14044:2006). 

 

Livscykelinventeringsanalys (LCI) 

Fas i en livscykelanalys som inbegriper sammanställning och kvantifiering av 

inflöden och utflöden för en produkt under dess livscykel (SS-EN ISO 14044:2006). 

 

Materialåtervinning (Recycle) 

Varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till 

produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för 

andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt material men inte 

energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller 

fyllmaterial (Direktiv 2008/98/EG) 

 

Miljöbelastning (Environmental burden) 

Resursfordran, utsläpp av föroreningar och avfall genererat av teknologiska aktiviteter 

(Ekvall & Finnveden, 2001).  

 

Miljödeklaration typ III (Environmental Product Declaration type III, EPD) 

En miljödeklaration presenterar kvantifierade miljödata baserat på förutbestämda 

parametrar och, när det är relevant, ytterligare miljöinformation (SS-EN ISO 

14025:2010). Miljödeklaration typ III kallas även för miljövarudeklaration, 

miljödeklaration samt EPD.  

 

Miljöpåverkan (Environmental impact) 

Konsekvenser av miljöbelastningar, till exempel övergödning eller nedbrytning av 

stratosfäriskt ozon (Baumann & Tillman, 2004). 

 

Miljöpåverkansbedömning (LCIA) 

Fas i en livscykelanalys som syftar till att förstå och utvärdera omfattningen och 

betydelsen av ett produktsystems potentiella miljöpåverkan under produktens 

livscykel (SS-EN ISO 14044:2006). 



 

 

x 

Miljöpåverkanskategori 
Klass som representerar ett miljöproblem till vilken resultaten av 

livscykelinventeringsanalysen kan hänföras (SS-EN ISO 14044:2006). 

 

Modularitetsprincipen 

Miljöinformationen som ges av livscykelanalysen ska redovisas separat för respektive 

modul i informationsmoduler (SS-EN 15978:2011). 

 

Multifunktionella processer 

Aktiviteter som tillhandahåller fler än en funktion (Ekvall & Finnveden, 2001).   

 

Produktkategori 

Grupp av konstruktionsprodukter som uppfyller likvärdiga funktioner (SS-EN 

15804:2012). 

 

Produktkategoriregler (Product Category Rules, PCR) 

Uppsättning av specifika regler, krav och riktlinjer för utarbetande av 

miljödeklarationer typ III för en eller flera produktkategorier (SS-EN ISO 

14025:2010). Produktkategoriregler kallas även för produktspecifika regler.  

 

Produktsystem 

En uppsättning enhetsprocesser med elementär- och produktflöden, som utför en eller 

flera definierade funktioner, och som modellerar en produkts livscykel (SS-EN ISO 

14044:2006). 

 

Samprodukt (Co-product) 

Någon av två eller flera säljbara material, produkter eller bränslen från samma 

enhetsprocess, men som inte är objektet för bedömningen (SS-EN 15804:2012). 

 

Sekundärt bränsle  

Bränsle som återvunnits från tidigare användning eller från avfall som substituerar 

primära bränslen (SS-EN 15804:2012). 

 

Sekundärt material  

Material som återvunnits från tidigare användning eller från avfall som substituerar 

primära material (SS-EN 15804:2012). 

 

Teknosfär 

Världen skapad av människan, såsom ingenjörskonstruktioner både ovan och under 

markytan, maskiner och avfallsdeponier (Steinbach & Wellmer, 2010). 

 

Växthuseffekt 

Process i vilken infraröd strålning absorberas av atmosfären och värmer upp jorden 

(IPCC, 2007). 

 

Växthusgaser 

Gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som 

absorberar och avger strålning vid specifika våglängder inom det spektrum av 

infraröd strålning som emitteras från jordens yta, atmosfären, och molnen. Denna 

egenskap orsakar växthuseffekten (IPCC, 2007). 
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Återanvändning (Re-use) 

Varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall 

återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda (Direktiv 

2008/98/EG). 

 

Återvinning (Recovery) 

Varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att 

det antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i 

annat fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte (Direktiv 

2008/98/EG). 
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1 INLEDNING 

– Laissez faire!, kring klimatförändringar och de antropogena utsläppen av 

växthusgaser, och vi går en väg som tycks få de framtidsdystopiska novellklassikerna 

att likna profetior: intensifierade regn- och torkperioder, ökade havsnivåer, smältande 

glaciärer, ökad medeltemperatur, ökad havsförsurning, minskade sötvattentillgångar, 

minskad biologisk mångfald (med upp till 70 %), utebliven matproduktion och 

reguljära översvämningar, stormar och torka (IPCC, 2007). Det som tidigare varit 

reserverat till litteraturens värld, till fiktionen och dess domedagsskildringar, kan i 

oroväckande takt bli kännbart om de livsuppehållande systemens fogar tillåts 

krackelera. Problemen är erkända, och det råder idag enighet om att det måste till 

förändringar, att utsläppen av växthusgaser måste minska till nivåer som gör att den 

globala medeltemperaturen inte ökar mer än 2°C relativt förindustriella nivåer; en 

minskning av växthusgaser motsvarande 80-95 % under 1990 års utsläppsnivåer fram 

tills år 2050 (European Commission, 2012). Prognoser ger dock bilden av en annan 

trend: om länders ovillkorliga åtaganden för att minska utsläppen implementeras fullt 

ut nås endast en tredjedel av den reducering som krävs fram till 2020 (European 

Commission, 2013). Och dessutom, enligt ny data presenterad av Världsbanken 

(2012), är risken för att medeltemperaturen ökar med 4°C till år 2100 uppskattad till 

20 % vid samma ovillkorliga åtaganden.  

För att revidera ovanstående trend krävs mångfacetterade, gränsöverskridande och 

kanske rent av subversiva insatser. En av många åtgärder är att utvärdera produkters
1
 

miljöpåverkan under hela deras livscykel, en så kallad livscykelanalys (LCA). En 

sådan metod gör det möjligt att kartlägga faser med signifikant miljöpåverkan under 

produktens hela livscykel – från vagga till grav – vilket är värdefull information för 

att göra produkten miljövänligare. LCA:n ger ett kvitto över produktens totala 

miljöavtryck, likt mjölkpaketets deklaration över näringsvärde, fast i form av olika 

miljöpåverkanskategorier såsom global uppvärmningspotential, försurning och 

övergödning. Men för att kunna jämföra produkters miljöegenskaper med varandra, 

och följaktligen göra miljövänligare val, gäller det att ha samma spelregler för hur 

miljöinformationen beräknas. Var börjar och slutar till exempel produktens livscykel? 

Vilka processer ska inkluderas kontra exkluderas i beräkningarna? Vilka emissioner 

kan kopplas till den studerade produkten och hur kan de kvantifieras?   

Miljödeklarationer typ III, eller Environmental Product Declarations type III (EPD), 

baseras på LCA-metodik och ger svar på ovanstående frågor genom standardiserade 

riktlinjer, så kallade produktkategoriregler (PCR). Ett sådant ramverk ger vägledning i 

miljöberäkningarna och dessutom en försäkran att livscykelanalyser utförs enligt 

samma principer. EPD:er presenterar ”kvantifierad miljöinformation om en produkts 

livscykel för att möjliggöra jämförelser mellan produkter med samma funktion” (SS-

EN ISO 14025:2010) och tas fram av företag och organisationer som efter granskning 

av tredje part gör att produkters miljöegenskaper kan jämföras med varandra. Den 

produktrelaterade miljöinformationen kan sedan utgöra underlag vid både 

miljöcertifiering av produkter samt vid hållbara upphandlingar, vilket blir allt 

viktigare inom både näringsliv och offentlig verksamhet (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

Idag finns produktkategoriregler för miljödeklarationer typ III av diverse produkter; 

dock inte för byggnader. Uppskattningsvis bidrar byggnader till så mycket som en 

tredjedel av all världens utsläpp av växthusgaser, främst genom förbrukningen av 

                                                 
1 Produkter inbegriper här även tjänster. 
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fossila bränslen under användningsfasen (UNEP, 2009) och kanske kan 

miljödeklarationer typ III bidra till att minska deras miljöpåverkan. Företaget Tyréns 

arbetar därför med att ta fram en handbok som beskriver ett tillvägagångssätt för att 

göra miljödeklarationer typ III av byggnader, men som även syftar till att underlätta 

ett strukturerat arbete med livscykelanalyser. Syftet med handboken är således 

tudelat: dels syftar den till att ta fram handledning för hur en EPD av en byggnad bör 

utföras – alltså att betrakta som en PCR, men inte per definition en PCR eftersom en 

sådan fordrar extern granskning och verifiering; och dels syftar handboken till att 

skapa en plattform som underlättar Tyréns arbete med livscykelanalyser av 

byggnader. Plattformen utgörs av modellerade byggmoduler (till exempel bärande 

modul, isolerande modul, väderskyddande modul) som kan kombineras på olika sätt 

och likt legobitar skapa diverse byggnader trots fåtalet byggmoduler.  

I handboken återstår att definiera skedet för en byggnads livsavslut, det vill säga för 

rivningen av byggnaden. För handboken innebär det att fastställa systemgränser och 

fördelning av miljöbelastningar i byggnadens livsavslut enligt principerna för en PCR, 

men också att komplettera plattformen med moduler för rivningsprocessen och för 

hantering och behandling av rivningsavfall. Skedet för byggnadens livsavslut är 

området för examensarbetet och de frågeställningar som arbetet utgår ifrån och som 

även syfte och mål grundas på är:  

Hur kan systemgränser i skedet för en byggnads livsavslut definieras i en 

miljödeklaration typ III av en byggnad? Vilka miljöbelastningar ska byggnadens 

livsavslut hållas ansvarig för? Vilka tekniker är rådande för hantering av 

rivningsavfall idag och hur ska de appliceras i en livscykelanalys? 

1.1 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att utifrån rådande standarder definiera skedet för en 

byggnads livsavslut ämnat för miljödeklarationer typ III och praktisera resultaten i en 

fallstudie baserad på aktuella teknologier. Syftet inbegriper att:  

i. fastställa generella systemgränser och allokeringsprinciper i LCA för 

beräkning av miljöbelastningar som delas av flera produktsystem/funktioner 

utifrån rådande standarder; 

ii. identifiera allokeringsmetoder kompatibla med fastställda systemgränser;  

iii. kartlägga aktuella tekniker för hantering och behandling av rivningsavfall för 

att bidra till ett plattformsarbete för livscykelmodellering; 

iv. exemplifiera och utvärdera undersökningsresultaten gällande 

allokeringsprinciper och avfallshanteringsteknologier för en specifik byggnad; 

v. dra slutsatser och ge rekommendationer kring utformning av en byggnads 

livsavslut vid miljödeklarationer typ III av byggnader. 

Resultaten ska användas i Tyréns handbok, som i sin tur ska utgöra underlag vid 

miljödeklarationer typ III av byggnader eftersom officiell handledning – 

produktkategoriregler – idag saknas. Resultaten ska vara i linje med befintliga och 

relevanta standarder samt av generisk karaktär.  

1.2 Läsanvisning och disposition 

Rapporten är disponerad enligt konventionell formalia (introduktion, bakgrund, 

metoder, resultat, diskussion och slutsats) (O’Leary, 2010) med undantag för 

litteraturstudien som medvetet placerats efter metodologi och metoder för att 

underlätta läsbarhet. Med anledning av syftets två huvudspår – definition av skedet 
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för en byggnads livsavslut i miljödeklarationer typ III, samt kartläggning av 

rivningsavfall och modellering i en fallstudie – är resultatdelen indelad i två 

huvudkapitel. I det första huvudkapitlet behandlas generella, mer övergripande 

riktlinjer såsom systemgränser och allokeringsprinciper i skedet för byggnadens 

livsavslut. De appliceras därefter i det andra huvudkapitlet, i fallstudien, där även 

rådande tekniker för hantering och behandling av rivningsavfall presenteras. 

Diskussion och slutsats följer strukturen för resultatet och ska läsas med denna 

distinktion i åtanke. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrundskapitlet beskrivs Tyréns verksamhet och deras arbetsmetod för att ta fram 

handboken för miljödeklarationer typ III avseende byggnader. Vidare beskrivs 

systemgränserna för en byggnad och dess livsavslut, som i Tyréns handbok och tillika 

examensarbetet är dragna i linje med standarderna SS-EN 15804:2012 och SS-EN 

15978:2011. Kapitlet avslutas med en beskrivning av avfallsavslutet och 

redovisningsformen för den potentiellt undvikna miljöbelastning som återanvändning 

och återvinning kan bidra till, samt en förklaring av allokeringsproblem. 

2.1 Tyréns verksamhet 

Tyréns AB grundades år 1942 av Sven Tyrén och har idag växt till att bli ett av 

Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och stadsutveckling med sina 

runt 1300 medarbetare. Koncernen ägs av Sven Tyréns stiftelse som har som ändamål 

”att främja landets näringsliv, särskilt byggnadsteknikens utveckling” (Tyréns, 

2013a). 

2.2 Tyréns arbetsmetod för handboken 

Tyréns handbok för livscykelanalyser och miljödeklarationer typ III avseende 

byggnader är ett internt finansierat utvecklingsprojekt i ett försök att bemöta de 

utmaningar som rådande klimatförändringar bringar samhällsbyggandet. 

Arbetsmetoden i handboken grundar sig på befintliga och relevanta standarder för 

miljödeklarationer typ III enligt ISO-systemet. Sambanden mellan dessa standarder 

bygger i sin tur på varandra enligt en hierarkisk struktur, vilken åskådliggörs i Figur 1 

(Tyréns, 2013b).   

 

Figur 1. Förhållande mellan ISO-standarder och andra styrande dokument för 

livscykelanalyser och miljödeklarationer typ III som Tyréns handbok baseras på 

(Tyréns, 2013b). 

ISO 9001 och 14001 är miljö- och kvalitetsledningssystem som utgör grunden för 

organisationers verksamhetssystem och ISO 14040/14044 fastställer principer och 

krav för hur livscykelanalyser ska utföras enligt LCA-metodik. ISO 14025 beskriver 

hur resultaten från en LCA överförs till en EPD och EN 15804 redogör för 

övergripande produktkategoriregler för alla byggprodukter och byggtjänster. EN 

15978 ger i sin tur beräkningsregler för att bedöma ett byggnadsverks miljöprestanda. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan EN 15804 och 15978 är att den förra är på 

produktnivå medan den senare är på byggnadsnivå. Vidare har EN 15804 statusen 

”core product category rules” (core PCR) för miljödeklarationer typ III av alla 

EPD 

Tyréns 
Handbok 

EN 15804/ 

EN 15978 

ISO 14025 

ISO 14040/14044 

ISO 9001/ISO14001 
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byggprodukter och byggtjänster medan EN 15978 endast ger beräkningsregler för att 

göra bedömningar av byggnadsverks miljöprestanda. EN 15978 har därför inte samma 

relation till det internationella EPD-systemet, men är inte desto mindre uppbyggd för 

att vara kompatibel med principerna i EN 15804. Standarderna sammanfattas kort i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Överblick av respektive standard som utgör underlag till Tyréns handbok 

om miljödeklarationer typ III för byggnader. 

Standard Beskrivning 

SS-EN 15804:2012 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika 

regler: Kärnregler, ”core product category rules”, för produktkategorin 

konstruktionsprodukter. Är överordnad PCR och utgör ramverket eller 

”kärnreglerna” för miljödeklarationer typ III av alla byggprodukter och 

byggtjänster. Ingår i en uppsättning Europeiska standarder som syftar till 

att tillsammans bedöma hållbarheten hos byggnadsverk. 

SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – 

beräkningsmetod. Ger beräkningsregler för att bedöma ett byggnadsverks 

miljöprestanda. Många av dess principer bygger på och refererar till EN 

15804, men EN 15978 har till skillnad från den förra inte statusen ”core 

product category rules”. Ingår likt EN 15804 i den uppsättning Europeiska 

standarder som syftar till att tillsammans bedöma hållbarheten hos 

byggnadsverk. 

SS-EN ISO 14025:2010 Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – 

Principer och procedurer. Internationell standard som ger principer och 

specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationer typ III 

(EPD).  

SS-EN ISO 14044:2006 Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning. Internationell 

standard som beskriver krav och anvisningar för LCA. 

SS-EN ISO 14040:2006 Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur. Internationell 

standard som beskriver principer och strukturer för LCA. 

SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet – Krav. Internationell standard för 

kvalitetsledningssystem. 

SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem – Krav och vägledning. Internationell standard för 

kvalitetsledningssystem som syftar till att minska en verksamhets totala 

miljöbelastning. 

 

2.3 Övergripande systemgränser för byggnader 

De övergripande systemgränserna för byggnader har Tyréns i sin handbok dragit i 

linje med EN 15804 och EN 15978 enligt Figur 2. Systemgränserna är uppdelade i 

beskrivande fraktioner, så kallade informationsmoduler (A, B, C, D), vilka i sin tur är 

indelade i delmoduler (A1, A2, etc.). Dessa är identiska med dem i EN 15804 och EN 

15978 bortsett från delmodul A4a som lagts till för att återspegla prefabricerade 

konstruktioner; det vill säga konstruktionselement som förtillverkats inomhus under 

kontrollerade processer (Antonsson & Hansson, 2009). 
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Figur 2. Övergripande systemgränser för en byggnad i Tyréns handbok, dragna i 

linje med EN 15804 och EN 15978 (Tyréns AB, 2013b). 

Informationsmodulerna beskriver byggnaden i ett livscykelperspektiv enligt den så 

kallade modularitetsprincipen (SS-EN 15978:2011). Det betyder att 

miljöinformationen som ges av livscykelanalysen ska redovisas separat för respektive 

modul – alltså miljöpåverkan relaterad aktiviteter i modul A1-3 ska redovisas i modul 

A1-3 endast – och dessa får inte summeras till ett integrerat värde (Erlandsson, 2011). 

Som exempel innebär det att ett avfall som genereras i en modul (till exempel 

byggavfall) också ska hanteras och redovisas i den modulen, vilket inkluderar en 

redovisning av den miljöpåverkan som avfallshanteringsprocessen bidrar till.  

I EN 15804 är det endast krav på att produktionsskedet (modul A1-3) och dess 

relaterade miljöpåverkan redovisas i en EPD för byggprodukter; de övriga modulerna 

är frivilliga. En EPD baserad på modul A1-3 kallas för ”vagga till grind”; en EPD 

med tillägg av valfri modul kallas för ”vagga till grind med tillval”; och en EPD som 

täcker in modul A-C kallas för ”vagga till grav” (SS-EN 15804:2012). I arbetet med 

att ta fram handledning för EPD av byggnader enligt strukturen för en PCR har 

Tyréns valt att studera hela livscykeln hos en byggnad, vilket inbegriper alla moduler 

i Figur 2. I examensarbetet analyseras byggnadens livsavslut, alltså modul C. I modul 

D redovisas miljöbelastningar och miljöbesparingar som är kopplade till byggnaden 

men som sker utanför dess systemgränser, till exempel ”sluppna emissioner”, eller 

”undvikna miljöbelastningar”, som återanvändnings- och återvinningsbara produkter 

kan resultera i. Modul D är således nära knuten till modul C och behandlas av den 

anledningen också i examensarbetet. Övriga moduler beskrivs endast övergripande 

enligt Figur 2. För ytterligare information om övriga moduler, se standard SS-EN 

15804:2012.  

2.4 Beskrivning av skedet för byggnadens livsavslut 

Skedet för byggnadens livsavslut börjar då byggnaden avvecklas och inte längre är 

avsedd för ytterligare bruk, och avslutas då alla byggkomponenter och material har 

avlägsnats från byggplatsen och området är redo för ny användning (SS-EN 

15978:2011), se Figur 3. 
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Figur 3. Systemgränser för byggnadens livsavslut dragna i linje med EN 15804 och 

EN 15978. 

Systemgränserna för delmodulerna C1-C4 beskrivs i EN 15804 enligt följande: 

 C1 Rivning & isärmontering. Gränserna för rivningsmodulen inkluderar 

isärtagning, nedmontering och rivning av byggnaden, samt sortering av 

rivningsmaterial på plats.  

 C2 Transport. Gränserna för transportmodulen inkluderar alla transporter 

som krävs för att bortskaffa rivningsavfallet, det vill säga alla transporter ända 

fram tills avfallsavslutet. Avfallsavslutet infaller då avfall övergår till att bli 

sekundära material eller bränslen; alltså i den stund då avfallet fyller en 

funktion, uppfyller lagenliga krav och har ett ekonomiskt värde. Mer om 

avfallsavslutet i avsnitt 2.4.1. 

 C3 Avfallshantering. Gränserna för avfallshanteringsmodulen rymmer 

insamling av avfallsfraktioner från rivningsplatsen och behandling av avfall 

som avses för återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning fram 

tills avfallsavslutets inträde (avsnitt 2.4.1). Allt materialutflöde från 

byggnadens livsavslut klassificeras således först som avfall, men omdefinieras 

om avfallsavslutet uppnås. Material från vilka energi utvinns betraktas som 

material för energiåtervinning om verkningsgraden i energiåtervinningen är 

minst 60 % – annars betraktas kvittblivningen av materialen som 

avfallsförbränning.  

 C4 Sluthantering. Gränserna för sluthanteringsmodulen inkluderar fysisk 

förbehandling av avfall och förvaltning av slutgiltig avfallsanläggning. I 

delmodul C4 kvantifieras all miljöpåverkan som resulterar från slutgiltigt 

bortskaffande av material, såsom neutralisering, förbränning och deponi. 

Miljöpåverkan ska redovisas i delmodul C4 enligt principen förorenaren 

betalar (Polluter pays principle, PPP). Det innebär att den som är villig att 

betala för ett material också ska stå för den miljöbelastning materialet genom 

dess förbrukning genererar. Om en sådan process dock genererar energi – till 

exempel värme eller elektricitet från förbränningsanläggningar eller deponier 

– så redovisas den potentiella miljöbesparingen som användningen av sådan 

energi i nästa produktsystem kan ge upphov till i modul D (se avsnitt 2.5 för 

modul D). 

Scenarier som byggs upp i ovanstående delmoduler ska baseras på lösningar och 

teknologier som har bevisats vara ekonomiskt och tekniskt genomförbara (SS-EN 

15978:2011, egen betoning). Detta oberoende av byggnadens livslängd och framtida 

teknologisk utveckling.  

2.4.1 Systemgränser för avfallsavslutet 

Enligt EN 15804 och EN 15978 ska allt materialutflöde från byggnadens livsavslut, 

modul C, som rivnings- och isärmonteringsaktiviteter genererar först betraktas som 

avfall. Materialutflödet kan dock omdefinieras från avfall till sekundära material eller 

bränslen om det uppfyller kriterier om användningsområde, ekonomiskt värde, 



8 

 

tekniska och lagenliga krav, samt inte leder till övergripande ogynnsamma miljö- eller 

hälsoeffekter (SS-EN 15978:2011). Övergången från avfall till sekundära material 

eller bränslen kallas för avfallsavslutet (end-of-waste stage) och illustreras i Figur 4.  

 

Figur 4. Avfallsavslutets (end-of-waste) inträde (SS-EN 15804:2012). SVHC står för 

”Substances of Very High Concern”.   

2.4.2 Avfallshantering kontra återvinning 

Avfallshantering ska inkluderas och redovisas i den modul som avfallet uppstår i 

enligt modularitetsprincipen, men det är här viktigt att särskilja på fall som rör 

återvinning – det vill säga då sekundära material eller bränslen äntrar eller lämnar det 

studerade systemet. Systemgränserna i EN 15804 är dragna så att miljöpåverkan 

associerad med återvinningsprocesser endast inkluderas om den sker uppströms i 

livscykeln, det vill säga under materialproduktionen – inte om den sker nedströms i 

skedet för byggnadens livsavslut, se Figur 5. 

 

Figur 5. Miljöpåverkan för återanvändning, återvinning och materialåtervinning är 

nedströms belagda utanför systemgränserna. 

Skiljelinjen mellan aktiviteter relaterade avfallshantering och aktiviteter relaterade 

återvinning är definierad som avfallsavslutet enligt föregående avsnitt. Dessa 

aktiviteters miljöpåverkan ska fördelas enligt principen att förorenaren betalar (PPP). 

Som exempel innebär det att om sekundära trämaterial säljs som bränsle till ett 

kraftvärmeverk så allokeras miljöpåverkan från förbränningen till det produktsystem 

som köper träbränslet och använder det som råmaterial (alltså produktsystemet för 

värme och/eller elektricitet). Värt att betona här är att en faktisk köp-sälj transaktion 

inte är vad som fordras för att allokera enligt PPP utan endast en betalvilja 

(”willingness to pay”): från och med den stund det finns en vilja att betala för en 

produkt eller ett material så allokeras miljöpåverkan för efterföljande aktiviteter till 

nästa produktsystem. PPP är således att betrakta som en indikator över vilken 
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miljöpåverkan som tillhör vilket system – detta oberoende av vem som står som ägare 

till produktsystemen.  

Om materialet inte besitter en försäljningspotential, vilket exempelvis gäller för 

osorterat hushållsavfall, så ska miljöbelastningen för kvittblivningsprocessen 

allokeras till det studerade systemet – detta trots att materialet kan resultera i energi 

såsom värme eller el. Samma sak gäller enligt EN 15804 om material från vilka 

energi utvinns och dess verkningsgrad i energiåtervinningsprocessen är mindre än 60 

%: då klassificeras förbränningsprocessen som en avfallshanteringsprocess och 

miljöbelastningen allokeras till modul C4. Båda ovanstående krav måste således 

uppfyllas för att miljöpåverkan från en process ska allokeras till nästa produktsystem. 

Den undvikna miljöbelastning som användningen av sådan energi möjligen medför 

(undviken energiproduktion från annat bränsle och dess relaterade miljöpåverkan) kan 

däremot beräknas och redovisas i modul D enligt reglerna i avsnitt 2.5. 

2.5 Beskrivning av Modul D 

Modul D syftar till att ge transparens i analysen gällande miljöbelastningar och 

miljöbesparingar kopplade till återanvändningsbara och återvinningsbara produkter, 

material eller bränslen belagda utanför byggnadens systemgränser (SS-EN 

15804:2012). I modul D så deklareras den potentiella miljövinsten från undviken 

framtida användning av jungfruliga material och bränslen till följd av återvinning och 

återanvändning – produktionen från sekundära källor, återvunnet material, förmodas 

ersätta produktionen av primära källor, jungfruligt material (SS-EN 15804:2012). 

Modul D har alltså införts som en form av systemexpansion enligt ”avoided burden 

approach” (beskrivning systemexpansion i avsnitt 4.5.2) för att ta hänsyn till 

aktiviteter indirekt kopplade till byggnaden men som sker utanför dess systemgränser. 

Modul D är därför inte en faktisk del av den studerade livscykeln utan endast en 

beräkningsmodul för att redovisa de effekter som återvinning och återanvändning kan 

resultera i. Det underliggande antagandet är alltså att sekundära material eller 

bränslen (omdefinierade från avfall enligt Figur 4) kan ersätta motsvarande primära 

material eller bränslen, och i modul D redovisas därför den miljöbelastning som 

eventuellt undviks. Den undvikna belastningen utgörs av miljöpåverkan för den 

sekundära material-/bränsleproduktionen minus miljöpåverkan för den primära 

material-/bränsleproduktionen för respektive påverkanskategori (SS-EN 15978:2011). 

Motsvarande gäller för energi genererad från sekundära källor som substituerar energi 

genererad från primära källor (SS-EN 15804:2012): miljöpåverkan för 

energiåtervinning minus miljöpåverkan för energiproduktion från jungfruliga källor. 

Den undvikna primära material-/bränsleproduktionen baseras på nettoflödet av 

sekundära material/bränslen, från vilken den undvikna miljöbelastningen sedan 

beräknas. Ett förenklat exempel på beräkningen av nettoflödet av det sekundära 

materialet i ges i Figur 6. Utflödet av sekundära material sker huvudsakligen 

nedströms, i delmodul C3, medan inflödet av primära material huvudsakligen sker 

uppströms i delmodul A1. I Figur 6 består inflödet av dels en andel primärt material i 

(Pi) och dels en andel sekundärt material i (Si). Primärt material/bränsle omvandlas i 

utflödet till sekundärt i den stund de passerar avfallsavslutet. 
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Figur 6. Förenklat exempel över nettoflödet av sekundära material, vilket utgör 

underlag för beräkning av undviken miljöpåverkan som redovisas i modul D. 

Material i av sekundär karaktär betecknas ”Si”, material i av primär karaktär ”Pi” 

och miljöpåverkan associerad med respektive materialkaraktär ”MPSi” och ”MPPi”. 

”UMP” står för undviken miljöpåverkan. 

Enligt EN 15804 görs beräkningsproceduren för den potentiellt undvikna 

miljöpåverkan genom att först beräkna de totala inflödena och utflödena av sekundära 

material/bränslen för respektive delmodul (A1-A5, etc.), följt av att beräkna 

differensen mellan delmodulens utflöde och inflöde. Samma process görs därefter för 

modulernas (A, B, C) flöden för att på så vis beräkna hela systemets nettoflöde av 

sekundära material/bränslen. Modularitetsprincipen gäller således inte i modul D 

eftersom in- och utflöden från moduler däri får summeras vid beräkningen av 

nettoflödet. En utförlig beskrivning av beräkningsproceduren för Modul D med 

tillhörande ekvationer ges i Bilaga 1. 

All miljöbelastning och miljöbesparing som resulterar från nettoflöden av sekundära 

material eller bränslen får och ska tillgodoräknas i Modul D – däremot får inte 

undviken miljöbelastning från vinstgenererande samprodukter redovisas i modul D 

(SS-EN 15804:2012). En samprodukt är någon av två eller flera säljbara material, 

produkter eller bränslen från samma enhetsprocess, men som inte är objektet för 

bedömningen. Ett exempel är samprodukterna sågspån och bark som uppstår vid 

produktionen av sågat virke. Eftersom dessa samprodukter innehar ett ekonomiskt 

värde – de kan säljas som material eller bränsle men utgör inte objektet för 

bedömningen – får ingen miljöbelastning som undviks genom dem tillgodoräknas i 

modul D. 

2.6 Allokering av miljöbelastningar 

Allokering definieras som ”fördelning av inflöden eller utflöden hos en process eller 

ett produktsystem mellan det studerade produktsystemet och ett eller flera andra 

produktsystem” (SS-EN ISO 14044:2006). Allokering handlar alltså om att adressera 

miljöbelastningen som är relaterad till endast den studerade produkten, även om dess 

ingående processer delas av andra produktsystem och/eller funktioner. I sådana 

situationer sägs systemet besitta ett allokeringsproblem.  

Processer vars miljöbelastning är gemensam för flera produktsystem och/eller 

funktioner är karakteriserande för systems livsavslut genom dess ingående processer 

för avfallshantering – avfallshantering är som bekant sällan reserverad endast en 
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produkt. Allokering av miljöbelastningar och hur det ska gå till – vilka processer ska 

inkluderas kontra exkluderas i beräkningarna – kan därför sägas utgöra en betydande 

del för att definiera skedet för en byggnads livsavslut. Av den anledningen behandlas 

allokering, och allokeringsprocedurer för hantering av allokeringsproblem, med extra 

stor omsorg för att inte säga huvudsakligen i examensarbetet under kapitel 4 och 5.  

2.7 Sammanfattning 

Systemgränserna för en byggnad och dess livsavslut är i Tyréns handbok och tillika 

examensarbetet dragna i linje med standarderna SS-EN 15804:2012 och SS-EN 

15978:2011, som båda ingår i den uppsättning standarder som syftar till att bedöma 

hållbarheten hos byggnadsverk. Byggnadens livscykel är uppdelad i moduler enligt 

modularitetsprincipen, vilket innebär att miljöinformationen från LCA:n ska redovisas 

separat för respektive modul. Miljöbelastningar för avfallshantering av material i 

byggnadens livsavslut redovisas i modul C enligt principen förorenaren betalar (PPP). 

Återvinningsprocesser som sker nedströms i produktsystemet ligger utanför 

systemgränserna till skillnad från återvinningsprocesser uppströms. Den undvikna 

miljöbelastning som återanvändnings- och återvinningsprocesser kan resultera i ska 

redovisas i modul D, som är en beräkningsmodul och inte en faktisk del av 

byggnadens systemgränser. Allokering av miljöbelastningar är karakteriserande för en 

byggnads livsavslut och behandlas därför med extra stor omsorg i efterföljande 

kapitel. 
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3 METODOLOGI OCH METODER 

3.1 Metodologi 

Enligt O’Leary (2010) är metodologier avgörande för forskningsprocessen eftersom 

de legitimerar själva kunskapsproduktionen. Att deklarera sin metodologiska position 

bringar följaktligen ytterligare transparens i arbetet och visar att författaren har gett 

sig i kast med det ansvar och de kontroverser som är associerade med 

kunskapsproduktion (O’Leary, 2010). 

Miljöbedömningar har traditionellt sett betraktats enligt en positivistisk epistemologi 

(Owens et al., 2004 i Lazarevic et al., 2012), inklusive livscykelanalyser, som först 

bedömdes vara en objektiv process men efterhand, exempelvis i ISO-standarden, 

erkändes innehålla inslag av värderingar; dock begränsat till påverkansbedömningen 

(Heijungs et al., 2010). Som Heijungs et al. (2010) noterar innehåller 

livscykelanalyser godtyckliga element, till exempel val av allokeringsmetod eller 

bedömning av en miljöpåverkans signifikans, men menar att ett sådant erkännande 

inte behöver betyda en post-modernistisk hållning som helt förnekar existensen av en 

verklighet eller av objektiv fakta; utmaningen ligger i att utarbeta ett arbetssätt som är 

välbalanserat mellan subjektiva och vetenskapligt baserade aspekter. Eftersom en 

EPD baseras på fördefinierade beräkningsregler, PCR, kan EPD:er sägas vara 

objektiva i den bemärkelsen att de alla utförts under samma premisser. En PCR 

däremot är naturligtvis inte rakt igenom objektiv eftersom den innehåller subjektiva 

ställningstaganden enligt dem för en livscykelanalys.  

Ståndpunkterna i examensarbetet är att (i) vetenskap är influerad av värderingar 

genom undermedvetna selektiva urval, och (ii) människan kan endast förstå och tolka 

världen utifrån henne själv som referens. Ståndpunkterna kommer inte behandlas 

ytterligare i examensarbetet, och har i övrigt inte heller påverkat examensarbetet, men 

deklareras här endast av anledning att bringa ytterligare transparens enligt föregående 

stycke. 

3.2 Miljödeklaration typ III 

Miljödeklarationer typ III (EPD) syftar till att ”ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och 

jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda” och ämnar bidra till 

”objektivitet, jämförbarhet och trovärdighet” i miljöarbetet samt 

”miljöeffektinriktning, genom beskrivning av produktens miljöprestanda uttryckt i 

potentiell miljöpåverkan” (Miljöstyrningsrådet, 2013). Det övergripande målet med 

miljödeklarationer typ III är att öka utbud och efterfrågan på sådana produkter och 

tjänster och därigenom ”stimulera potentialen för kontinuerliga marknadsdrivna 

förbättringar för miljön” (SS-EN ISO 14025:2010). EPD:n är avsedd att ge inköpare, 

konsumenter och användare möjlighet att jämföra produkters miljöprestanda över hela 

deras livscykel, från vagga till grav (SS-EN ISO 14025:2010). 

Eftersom en EPD utförs enligt produktkategoriregler (PCR), och presenterar 

kvantifierad miljöinformation enligt LCA-metodik, har följande standarder studerats i 

examensarbetet för att uppnå dess syfte: 

 SS-EN 15804:2012 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – 

Produktspecifika regler: Kärnregler (core rules) för produktkategorin 

konstruktionsprodukter, 
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 SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders 

miljöprestanda – beräkningsmetod,  

 SS-EN ISO 14025:2006 Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III 

miljödeklarationer – Principer och procedurer, 

 SS-EN ISO 14044:2006 Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och 

vägledning. (Se även Tabell 1). 

3.2.1 SS-EN 15804:2012 och SS-EN 15978:2011 

EN 15804 och EN 15978 ger de mest detaljerade principerna i processen att utveckla 

produktkategoriregler för byggnader (se även Figur 1 och Tabell 1). För ett 

harmoniserat EPD
®

-system utgör dessa centrat från vilket produktkategoriregler för 

alla konstruktionsprodukter -/tjänster ska utgå ifrån; så också byggnader. EN 15804 

och EN 15978 är därför de standarder som givits det huvudsakliga utrymmet i arbetet 

att definiera skedet för en byggnads livsavslut i en EPD. En stor del av arbetet har gått 

till att tolka och förstå hur dessa standarder ska appliceras i en EPD av en byggnad 

eftersom varken guidning eller referensobjekt finns att tillgå. 

3.3 Litteraturstudie 

Miljöbelastningar som delas mellan aktiviteter och/eller produktsystem bedömdes 

vara karakteriserande och ytterst centrala för att definiera skedet för en byggnads 

livsavslut i ett livscykelperspektiv. En litteraturstudie genomfördes därför över 

principiella skillnader i sådana fördelningar av miljöbelastningar (allokeringsproblem) 

samt teorier för hanteringen av dito (allokeringsmetoder) enligt allokeringsprocedurer 

i standarderna SS-EN ISO 14044:2006 och SS-EN 15804:2012. Genom granskningen 

av rådande forskning lade litteraturstudien den nödvändiga kunskapsgrunden för att 

utvärdera allokeringsmetoder i relation till miljöpåverkansutfall och byggnadens 

systemgränser vilket utgjorde underlag för att uppnå syftets mål i och ii under avsnitt 

1.1. 

En genomgång av litteratur över avfallshanteringsmetoder för rivningsavfall gjordes 

dessutom för att bygga kunskap om sådana teknologier och för att jämföra tekniskt 

möjliga metoder mot rådande praxis. Litteraturen utgjorde därför även underlag till 

modelleringen av byggnadens livsavslut i livscykelanalysverktyget Simapro version 

7.3.0 (Copyright © PRé Consultants bv 2011) samt till Tyréns plattformsarbete med 

livscykelanalyser. Resultatet från litteraturgenomgången över avfallshanterings-

metoder presenteras i Bilaga 8. 

3.4 Livscykelanalys (LCA) 

LCA-metodik är standardiserad i SS-EN ISO14044:2006, i vilken LCA definieras 

enligt följande:  

”LCA berör miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan […] genom en produkts hela 

livscykel från anskaffning av råmaterial och vidare till produktion, användning, 

slutbehandling (end-of-life), återvinning och slutlig kvittblivning (d.v.s. från vaggan 

till graven)”  

En livscykelanalys innehåller fyra faser som kortfattat kan beskrivas enligt följande: 

1. Definition av mål och omfattning. Mål inkluderar tillämpning, skäl för 

studiens genomförande, målgrupp och hur resultaten är avsedda att användas. 

Omfattning inkluderar den funktionella enheten, som kan beskrivas som 

produktens kvantifierade prestanda och referensenhet, och systemgränser som 



14 

 

är en uppsättning kriterier över vilka processer som inkluderas i studien. 

Omfattning inkluderar dessutom en fastställning av miljöpåverkanskategorier 

och miljöpåverkansbedömningsmetod samt beskrivning av datatyper, 

datakällor och datakvalitetskrav.  

2. Livscykelinventeringsanalys (LCI). Inkluderar insamling av data, beräkning 

och validering av data samt redovisning av allokeringsprocedur. Allokering 

innebär att in- och utflöden fördelas i enhetsprocess, eller mellan olika 

produktsystem, och beskrivs utförligt i kapitel 4. 

3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA).  I miljöpåverkansbedömningen 

tilldelas LCI-resultaten miljöpåverkanskategorier; de klassificeras. Därefter så 

karaktäriseras LCI-resultaten, eller kategoriindikatorresultaten beräknas, 

vilket betyder att LCI-resultaten omvandlas till gemensamma enheter och 

aggregeras inom en miljöpåverkanskategori. Omvandlingen görs med hjälp 

av karakteriseringsfaktorer.  Slutligen kan, om så önskas, kategoriindikator-

resultaten sättas i relation till ett referensvärde (normaliseras) samt tilldelas 

numeriska faktorer baserade på olika värderingsgrunder (viktas). 

4. Livscykeltolkning. Inkluderar identifiering av viktiga frågor, utvärdering av 

fullständighet, känslighet och överensstämmelse. Slutsatser, begränsningar 

och rekommendationer inkluderas även i livscykeltolkningen. 

Livscykelmodellen från vagga till grav och livscykelfasernas interna relationer (LCA 

proceduren) illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Livscykelmodellen och LCA Proceduren (Baumann & Tillman, 2004). I 

modellen indikerar boxarna fysiska processer och pilarna energi- och materialflöden. 

I proceduren indikerar boxarna procedurens steg och pilarna utförandeordningen. 

Streckade pilar står för eventuella iterationsprocesser. 

Definitioner och begreppsförklaringar för alla livscykelanalysens ingående element 

ges i ordlistan och förklaras inte ytterligare detta avsnitt. Allokering beskrivs i detalj i 

kapitel 4 och i kapitel 6 appliceras LCA-metodiken i en fallstudie. 

3.5 Fallstudie 

I fallstudien praktiserades LCA-metodiken för en specifik byggnad: Tallbackenhuset, 

Tyréns första konstruktion som byggherre. Fallstudien utfördes för att praktiskt 

tillämpa dragna slutsatser kring byggnadens systemgränser och kring teorierna bakom 

respektive kompatibel open-loop allokeringsmetod samt utvärdera/jämföra deras 

respektive miljöpåverkan. Med kompatibel open-loop allokeringsmetod menas de 
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open-loop allokeringsmetoder som bedömdes vara i linje med byggnadens 

systemgränser dragna enligt EN 15804 (se även avsnitt 4.5.6 för förklaring av open-

loop). Fallstudien utfördes även för att kartlägga, sammanställa och modellera 

aktuella tekniker för hantering av rivningsavfall; en kartläggning som syftade till att 

utgöra underlag för Tyréns plattformsarbete med livscykelanalyser och 

miljödeklarationer typ III. Modelleringen fordrade kontakt med sakkunniga 

(semistrukturerade intervjuer) och datainsamling genom litteratur. Fallstudien bidrog 

till att mål iii och iv i avsnitt 1.1 uppfylldes.  

3.6 Semistrukturerade intervjuer 

För att skapa en bild över vilka tekniker som är rådande vid hantering och behandling 

av rivningsavfall utfördes åtta semistrukturerade intervjuer med rivnings- och/eller 

avfallsentreprenörer. Samtal fördes med Allmiljö AB, Ragn-Sells AB, Renova AB, 

Rivtjänst i Norr AB, SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB), Rivners AB och 

Lessebo Åkericentral AB. De intervjuade identifierades med hjälp av medarbetare 

från Tyréns Stockholms- och Umeåkontor och urvalet baserades framför allt på deras 

sakkunnighet om praktisk hantering av avfall i allmänhet och rivningsavfall i 

synnerhet. Befattningarna inom intervjugruppen var: Marknads- och försäljningschef, 

Avdelningsproduktionschef, Miljökommunikatör, Försäljare, Produktionschef, VD. 

De semistrukturerade intervjuerna ska inte förväxlas med intervjuer som kvalitativ 

forskningsmetod, utan endast som ett komplement till datainsamling från litteratur. 

Genom samtalen gavs verklighetsförankrad information över dels det specifika 

område som fallstudien behandlar, men också, och kanske framför allt, över allmänna 

normer kring hantering av rivningsavfall. De semistrukturerade intervjuerna utgjorde 

därför även underlag till Tyréns plattformsarbete med livscykelanalyser. Underlaget 

bestod av deras beskrivningar av avfallsbehandlingstekniker samt uppskattade 

materialflödesfördelningar mellan olika kvittblivningsprocesser (återanvändning, 

återvinning, energiåtervinning och deponi), uttryckt i viktprocent. Härmed refereras 

de semistrukturerade intervjuerna som Referensgrupp 2013. 
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4 LITTERATURSTUDIE 

I litteraturstudien behandlas huvudsakligen allokeringsproblem och hur de ska 

hanteras och elimineras – först enligt riktlinjerna i SS-EN ISO 14044:2006 följt av 

dem i SS-EN 15804:2012, som är baserade på ISO 14044. Allokeringsproblem, som 

uppstår i processer vars miljöbelastningar delas av flera produktsystem och/eller 

funktioner, är karakteriserande för systems livsavslut genom dess ingående processer 

för avfallsbehandling. Underliggande är att en gedigen förståelse för 

allokeringsprinciperna i EN 15804 kan uppnås först då allokeringsproblem kartlagts 

och hanteringen av dito utvärderats. Olika allokeringsprinciper tillämpar sig dock 

olika bra för olika typer av livscykelmodelleringar. I litteraturstudien beskrivs därför 

även två principiellt olika typer av livscykelanalyser och deras relation till allokering. 

Litteraturstudien ska betraktas som ett kunskapsbyggande som utgör grunden för de 

allokeringsmetoder som senare appliceras i kapitel 5 och 6.  

4.1 Bokförings- och konsekvens-LCA 

Vid livscykelmodellering finns det två principiellt olika typer av livscykelanalyser: 

bokförings-LCA och konsekvens-LCA. Livscykelmodellering enligt bokförings-LCA 

går också under namn som retrospektiv-, deskriptiv-, eller beräknings-LCA, och 

modelleringen baseras då på historisk, faktabaserad och mätbar data med 

dokumenterad osäkerhet (ILCD, 2010). En bokförings-LCA kan sägas modellera 

system så som de är eller så som de var (ILCD, 2010). Konsekvens-LCA går även 

under namn som förändringsorienterad-, effektorienterad- och beslutsbaserad-LCA, 

och syftar till att identifiera konsekvenser av olika beslut (ILCD, 2010). En 

konsekvens-LCA modellerar sålunda inte den faktiska eller rådande situationen utan 

istället ett hypotetiskt, prognostiserat tillstånd (ILCD, 2010). Finnveden et al. (2009, 

s. 6) skriver att ”systemgränserna i en konsekvens-LCA är definierade att inkludera 

aktiviteterna som bidrar till miljökonsekvenser av en förändring, oavsett om dessa är 

inom eller utanför vagga-till-grav systemet av den undersökta produkten” (fritt 

översatt). Respektive typ av livscykelanalys fyller olika funktioner som är viktiga att 

ta i beaktande vid livscykelmodellering för att säkerställa att syftet med 

modelleringen uppnås (se till exempel Finnveden et al., 2009). Allokering i respektive 

typ av livscykelmodellering beskrivs vidare i avsnitt 4.7. 

4.2 Allokeringsproblem 

Enligt ISO 14040:2006 definieras allokering som ”fördelning av inflöden eller 

utflöden hos en process eller ett produktsystem mellan det studerade produktsystemet 

och ett eller flera andra produktsystem”. Allmänt gäller att ”summan för de allokerade 

in- och utflödena för en enhetsprocess skall vara lika med in- och utflödena för 

enhetsprocessen före allokeringen” (14040:2006). Detta för att försäkra sig om att 

ingen dubbelräkning eller försummelse av in- och utflöden sker i samband med 

allokeringen. ISO 14040:2006 rekommenderar även att en känslighetsanalys ska 

genomföras då flera olika allokeringsprocedurer tycks vara tillämpbara på processen. 

Ett allokeringsproblem uppstår då en eller flera processer är gemensamma för olika 

produkter eller funktioner och miljöbelastningarna för en sådan process ska uttryckas 

i relation till endast en produkt eller funktion (Baumann & Tillman, 2004). Vid 

beskrivning av allokeringsproblem brukar tre typiska fall omnämnas (Baumann & 

Tillman, 2004): 
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i. Multi-output processer. Processer som resulterar i flera utgående produkter, 

alltså produkter med gemensamma uppströmsprocesser. Ett exempel är 

processen för ett raffinaderi för råolja, se Figur 8. 

ii. Multi-input processer. Processer som har flertalet ingående produkter, där 

utflödet från processen måste fördelas mellan de olika ingående produkterna. 

Ett exempel är en deponi, men samma allokeringsproblem uppstår även för 

exempelvis ett kraftvärmeverk enligt Figur 8. 

Multi-output och multi-input processer kallas även för multifunktionella 

processer (Ekvall & Finnveden, 2001).  

iii. Open-loop återvinning. Återvinning av produkter (eller energi) från en 

livscykel in till en annan innebär att ingående processer i olika produktsystem 

blir gemensamma till följd av återvinningen. Allokering av miljöbelastningar i 

open-loop återvinningssystem kallas också för allokering på kaskadnivå 

(Ekvall & Tillman, 1997). Gemensamma processer i kaskaden är: uttag och 

produktion av jungfruligt material; aktiviteter relaterade 

återvinningsprocesser; samt aktiviteter relaterade slutgiltig avfallshantering. 

Open-loop återvinning gäller exempelvis då stålskrot återvinns till nya 

stålprodukter eller då material energiåtervinns i ett kraftvärmeverk, se Figur 9.  

 

Figur 8. Multi-output process till vänster och multi-input process till höger. 

(Bildinspiration: Baumann & Tillman, 2004:84) 

 

Figur 9. Open-loop återvinning. Gemensamma processer är skuggade. 

(Bildinspiration: Ekvall & Tillman, 1997:156) 

4.3 Allokeringsprocedur enligt ISO 14044 

Enligt ISO 14044 ska processer som delas av flera produktsystem identifieras och 

hanteras enligt följande stegvisa procedur: 

Steg 1. När så är möjligt bör allokering undvikas genom att 
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1) dela upp enhetsprocessen som ska allokeras till två eller flera 

delprocesser och samla in- och utflödesdata till dessa delprocesser 

(öka modellens detaljnivå), eller 

2) utvidga produktsystemet (systemexpansion) till att omfatta ytterligare 

funktioner relaterade till samprodukterna, med hänsyn till uppsatta 

krav på systemgränser enligt ISO 14044. 

Steg 2. När allokering inte kan undvikas bör systemets in- och utflöden fördelas 

mellan dess olika produkter eller funktioner på ett sätt som avspeglar deras 

underliggande fysikaliska samband; alltså på ett sätt som återspeglar hur in- och 

utflöden påverkas vid kvantitativa ändringar i produkter eller funktioner som 

levereras av det studerade systemet.  

Steg 3. När fysikaliska samband inte kan fastställas eller ensamt användas som 

underlag till allokeringen bör inflödena allokeras mellan produkter och funktioner 

på ett sätt som återspeglar andra samband mellan dem. Till exempel så kan in- 

och utflödesdata allokeras mellan samprodukter i relation till produkternas 

ekonomiska värde. 

4.3.1 Allokeringsmetoder för återanvändning- och återvinningsprocesser 

Allokeringsproceduren i ISO 14044 för fall som rör återanvändning och återvinning 

är följande: 

a. Allokeringsprocedur i form av en sluten krets (closed-loop) 
Allokeringsproceduren är tillämpbar för slutna produktsystem men tillämpar 

sig också för öppna (open-loop) produktsystem om inga förändringar sker i de 

inneboende egenskaperna hos det återvunna materialet. I sådana fall undviks 

allokering eftersom användningen av återvunnet (sekundärt) material ersätter 

användningen av jungfruligt (primärt) material. Den första användningen av 

jungfruligt material kan däremot följa en allokeringsprocedur för öppen krets 

enligt b. 

b. Allokeringsprocedur i form av en öppen krets (open-loop) 
Allokeringsproceduren används för produktsystem med öppen krets, där 

materialet återvinns i ett annat produktsystem och dess inneboende egenskaper 

förändras; alltså att materialet genomgår kvalitetsförändringar.  

4.4 Allokeringsprocedur enligt EN 15804 

Allokeringsprinciperna som ges i EN 15804 är baserade på de riktlinjer som ges i ISO 

14044, men har modifierats för att reflektera dess syfte att ”leverera centrala 

produktkategoriregler för miljödeklarationer av byggprodukter och byggtjänster” (fritt 

översatt, SS-EN 15804:2012). Generellt gäller för EN 15804 att allokering ska 

undvikas så långt det är möjligt, men där ett allokeringsproblem är oundvikligt ska 

”allokering övervägas noggrant och motiveras” (fritt översatt, SS-EN 15804:2012). 

Vid sådana fall ska summan av de allokerade in- och utflödena överensstämma med 

summan av in- och utflödena före allokeringen. Allokeringsproceduren är indelad i 

två kategorier: allokering av samprodukter samt allokering vid återanvändning och 

återvinning.  

4.4.1 Allokering av samprodukter 

Allokeringsproceduren i EN 15804 kan för samprodukter beskrivas enligt följande: 

i. Allokering bör undvikas i största möjliga mån genom uppdelning av 

multifunktionella enhetsprocesser (motsvarande steg 1.1 i ISO 14044); 
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ii. I de fall en enhetsprocess kan delas upp i delprocesser, men data för respektive 

delprocess inte finns tillgänglig, bör systemets in- och utflöden fördelas 

mellan dess olika produkter/funktioner på ett sätt som återspeglar deras 

underliggande fysikaliska samband (motsvarande steg 2 i ISO 14044). De 

allokerade emissionerna ska alltså ha en fysikalisk koppling till produkten 

vilket innebär att produkten bara ska hållas ansvarig för de emissioner som har 

ett samband till dess ingående element. 

I de fall där en process inte kan delas upp i delprocesser ska allokeringen ”respektera 

den studerade processen huvudsyfte, och alla relevanta produkter och funktioner ska 

allokeras på ett lämpligt sätt” (fritt översatt, SS-EN 15804:2012). Allokering skall i 

sådant fall göras enligt:  

iii. Fysiska samband (exempelvis massa) när skillnaden i ekonomisk avkastning 

från samprodukten är låg; 

iv. I alla andra fall ska allokering baseras på ekonomiskt värde; 

v. I de fall där materialflödena har specifika inneboende egenskaper (exempelvis 

energiinnehåll) ska allokering alltid avspegla fysikaliska flöden, oavsett vald 

allokeringsmetod. 

4.4.2 Allokeringsprocedur för återanvändning och återvinning  

Allokering av miljöbelastningar i processer som rör återanvändning, 

materialåtervinning och energiåtervinning beskrivs i EN 15804 endast i relation till 

modul D – alltså i relation till den modul i vilken undviken miljöbelastning beräknas, 

se avsnitt 2.5. Så till skillnad från ISO 14044 nämns i EN 15804 ingenting om 

allokeringsprinciper för open-loop eller closed-loop system; endast modul D 

behandlas, vilken bygger på systemexpansionsprincipen ”undvikna belastningar” 

(förklaring i avsnitt 4.5.2). Å andra sidan är det i EN 15804 emfas på avfallsavslutets 

inträde (avsnitt 2.4.1) och dess systemgränser. Skiljelinjen mellan avfallshantering 

och återvinning är således tydlig – däremot ges inga riktlinjer vid allokering på 

kaskadnivå och hur miljöbelastningar vid råmaterialuttag ska relateras till 

återvinningsprocesser eller slutgiltig avfallshantering. 

I avsnittet för allokering i EN 15804 nämns begreppet ”closed loop”. Begreppet 

används för att förklara tillvägagångssättet för att beräkna nettoflödet av sekundära 

material/bränslen; alltså det som utgör grunden för beräkningar av undvikna 

belastningar. Detta tillvägagångssätt innebär att ett systems utflöden av sekundära 

material, enligt förhållandet ett-till-ett, ersätter samma systems inflöden av sekundära 

material, enligt en ”closed loop approach”. Differensen mellan utflödet och inflödet 

är nettoflödet, enligt avsnitt 2.5. Detta tillvägagångssätt får inte, namnet till trots, 

förväxlas med den closed-loop metod som beskrevs i avsnitt 4.5.5, där utflödet av 

sekundära material antas ersätta inflödet av primära material inom samma 

produktlivscykel. Föregående beskrivs ytterligare i avsnitt 5.2. 

4.5 Allokeringsprocedurernas ingående element 

I följande avsnitt ges en detaljerad beskrivning av de element som ingår i 

allokeringsproceduren i ISO 14044. Syftet med kapitlet är att öka förståelsen för 

allokeringsprocedurens ingående element och med den kunskapen dra slutsatser om 

vilka allokeringsmetoder som är kompatibla med byggnadens systemgränser och 

dessutom hur de ska appliceras i fallstudien.  
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4.5.1 Uppdelning av multifunktionella enhetsprocesser 

En multifunktionell process har ovan beskrivits som en enhetsprocess som 

tillhandahåller flera funktioner. I Figur 10 återges en multi-output process som består 

av två delprocesser som producerar två olika produkter från samma råmaterial, där 

produkt A är den produkt som ingår i analysen.  

 

Figur 10. Uppdelning av en multi-output process (Ekvall & Finnveden, 2001:199). 

Enligt Ekvall och Finnveden (2001) kan allokeringsproblem undvikas genom 

uppdelning endast då den multifunktionella processen består av singelfunktionella 

delprocesser som är fysiskt separerade i tid eller rum samt att miljödata kan erhållas 

för respektive delprocess. Många multifunktionella processer består av delprocesser 

som är integrerade i varandra och tillsammans skapar olika materialkomponenter som 

utgör produkterna. En uppdelning kan i sådana fall inte göras vilket resulterar i att 

allokeringsproblemet kvarstår. I andra fall kan den multifunktionella dimensionen 

förstärka processens effekt – t.ex. uttag av fjärrvärme från en avfallsförbrännings-

anläggning – vilket är en direkt konsekvens av den multifunktionella aspekten och 

därmed uppmuntrar till sådana processer (Ekvall & Finnveden, 2001).  

I de fall där fysiskt separerbara delprocesser bidrar till endast en funktion vardera – 

och miljöbelastningar explicit kan kopplas till sådana delprocesser – kan uppdelning 

av den multifunktionella processen till delprocesser reducera allokeringsproblemet. 

Det allokeringsproblem som återstår där efter – alltså kopplat till de delprocesser som 

bidrar till flera funktioner – måste dock hanteras med en annan metod, exempelvis 

baserat på massflöden (Ekvall & Finnveden, 2001).  

Uppdelning på kaskadnivå 

En uppdelning av den multifunktionella enhetsprocessen till delprocesser anses inte 

vara en effektiv metod för att minska allokeringsproblem i open-loop system. Detta av 

anledning att delprocesserna för råmaterialuttag och slutgiltig avfallshantering 

uppfyller funktioner för alla produkter som ingår i kedjan för open-loop systemet. I de 

fall där vissa delprocesser i återvinningsprocessen direkt kan kopplas avfallshantering 

för uppströmsprodukten, och andra delprocesser direkt kan kopplas till 

materialproduktionen för nedströmsprodukten, är det dock möjligt att använda 

uppdelning som metod för att minska allokeringsproblemet (Ekvall & Finnveden, 

2001).  

4.5.2 Systemexpansion 

Systemexpansion innebär att den studerade produktens systemgränser utvidgas för att 

inkludera en alternativ produktion (Mattsson et al., 2001). Det innebär att de 

industriella system som påverkas av det studerade produktsystemets samproduktion 

tas med i livscykelanalysen (Baumann & Tillman, 2004). Enligt Azapgic och Clift 

(1999) finns huvudsakligen två tillvägagångssätt att utföra en systemexpansion: direkt 
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systemexpansion eller genom att beräkna undvikna belastningar. Den direkta 

systemexpansionen återges i Figur 11. Om system 1 producerar den studerade 

produkten A och samprodukten B, och system 2 är en alternativ produktionsmetod för 

A, och system 3 är en alternativ produktion av B, kan allokering undvikas genom att 

likställa miljöbelastningen från system 1 med summan av miljöbelastningarna från 

system 2 och 3 (Azapgic & Clift, 1999), se Figur 11. 

 

 

Figur 11. Direkt systemexpansion (Bildinspiration: Azapgic & Clift, 1999:105). 

Systemexpansion genom att beräkna undvikna belastningar, ”the avoided burden 

approach”, bygger i sin tur på att subtrahera den miljöbelastning som uppstår från den 

alternativa produktionen av B (system 3) från system 1, där B ändå produceras som en 

samprodukt. Differensen är miljöbelastningen från den studerade produkten A 

(Azapgic & Clift, 1999). Ett sådant tillvägagångssätt återges i Figur 12.  

 

Figur 12. Systemexpansion genom att beräkna undvikna belastningar, ”the avoided 

burden approach” (Bildinspiration: Azapgic & Clift, 1999:105). 

Ett typiskt exempel på att beräkna undvikna belastningar är då restvärme från ett 

industriellt system säljs till fjärrvärmenätet och därmed bidrar till att värmeproduktion 

från ett annat bränsle undviks (Baumann & Tillman, 2004). Miljöbelastningen som 

ges från den alternativa värmeproduktionen (system 3) subtraheras från det studerade 

industriella systemet (system 1) och resulterar i belastningarna för produkt A. 

Systemexpansion genom att beräkna undvikna belastningar kan även appliceras på 

vissa allokeringsproblem som rör återvinningsprocesser. I Mattson et al. (2001) 

beskrivs ett sådant fall, vilket illustreras för produktion av stålmaterial i Figur 13.  

 

Figur 13. Systemexpansion genom att beräkna undvikna belastningar: 

miljöbelastningen från jungfrulig materialproduktion undviks genom 

materialåtervinning (Mattsson et al., 2001:15). 
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I Figur 13 har återvinningsprocessen och den sekundära produktionen inkluderats i 

system 1. Ett alternativt sätt att producera stålmaterial, system 2, kan göras med 

jungfruligt material. Miljöbelastningen från system 2 – som motsvarar samma mängd 

producerat stålmaterial som i system 1 – subtraheras från miljöbelastningen som 

system 1 står för, eftersom system 1 gör att produktionen av jungfruligt stålmaterial 

undviks (Mattsson et al., 2001).  

4.5.3 Allokering baserad på underliggande fysikaliska samband 

Ekvall och Finnveden (2001) menar att en tolkning av allokering baserad på 

underliggande fysikaliska samband är att miljöbelastningen som ska allokeras till en 

funktion är den miljöbelastning som undviks om den adresserade funktionen upphör, 

oberoende av andra funktioner. Baumann och Tillman (2004) nämner som exempel 

att kadmiumemissioner från avfallsförbränning bara ska allokeras till de produkter i 

inflödet som innehåller just kadmium. Samma sak gäller för övriga substanser; 

utflödet av en viss emission ska vid allokering baserad på underliggande fysikaliska 

samband allokeras till de produkter i inflödet som innehåller den substans som ger 

upphov till den adresserade emissionen – detta enligt fysikaliska relationer, se Figur 

14. 

 

Figur 14. Allokering baserad på underliggande fysikaliska samband. Emissioner ska 

allokeras till de produkter som innehåller substanserna som ger upphov till de 

adresserade emissionerna.  

Som nämnt i avsnitt 4.2 ska summan av de allokerade miljöbelastningarna vara 

samma både före som efter allokeringen. Det förutsätter att någon form av kausala 

samband kan fastställas mellan den studerade produkten och de utsläpp som den står 

bakom (Sundqvist, 1999). För LCA och allokering baserad på fysikaliska samband i 

praktiken, till exempel för ett avfallshanteringsfall, går det oftast endast att få tag på 

data som visar processens totala utsläpp – inte utsläpp relaterade till en specifik 

produkt – och den kausala relationen måste därför beräknas (Sundqvist, 1999). För 

beskrivning av sådana beräkningar, se Bilaga 2. 

Viktigt är att särskilja på processrelaterade kausala samband och materialrelaterade 

kausala samband. Denna särskiljning görs eftersom den totala miljöbelastningen från 

ett multifunktionellt system i regel beror både på hur väl processen i systemet 

presterar eller sköts samt på egenskaperna hos det processade materialet (Azapagic 

och Clift, 1999). I ett system som kan beskrivas av fysikaliska samband kommer 

alltså förändringar i processen eller i det processade materialet ge utslag på den totala 

miljöbelastningen. Om den totala miljöbelastningen påverkas genom en 

processförändring sägs belastningen vara processrelaterad, och om den förändras 

genom en materialförändring sägs den vara materialrelaterad. Processrelaterade 

förändringar kan röra enhetens driftskapacitet, tryck, temperatur, etc., medan 

materialrelaterade förändringar kan röra fysikaliska eller kemiska egenskaper 

(Azapagic och Clift, 1999), till exempel vikt, volym energiinnehåll, antal producerade 

enheter eller kemisk sammansättning (World Resource Institute & WBCSD, 2011). 
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4.5.4 Allokering baserad på andra samband 

Allokering baserad på andra samband kan vara godtyckligt fysiskt samband (såsom 

volym, vikt, energi- eller exergiinnehåll, etc.) eller ekonomiska samband (Ekvall & 

Finnveden, 2001). Både allokering gjord på godtyckligt fysiskt samband och 

underliggande fysikaliska samband baseras alltså på fysiska parametrar – den 

väsentliga skillnaden ligger i valet av parameter, men ibland är inte uppdelning enligt 

underliggande fysikaliska samband möjlig att göra (Finnveden et al., 2009). I sådana 

fall, om inte heller allokering kan undvikas på annat sätt, kan en metod baserad på 

godtyckligt fysiskt samband väljas. Vid allokering baserad på exempelvis massa, så 

sätts den studerade produktens massa i relation till processens totala massflöde, och 

allokeringen av miljöbelastningen baseras på denna massrelation. Således tas ingen 

hänsyn till produktens ingående substansers faktiska relation till de utgående 

emissionerna. Detta åskådliggörs i Figur 15. 

 

Figur 15. Allokering baserat på andra samband, till exempel massa, volym eller 

ekonomiska samband. Vid sådan allokering tas ingen hänsyn till emissionernas 

faktiska relationer till den studerade produktens ingående substanser. 

Ekonomisk allokering innebär att utsläppen från den gemensamma enhetsprocessen 

fördelas mellan den studerade produkten och samprodukterna enligt deras 

ekonomiska värden de antar direkt efter de lämnat processen (innan eventuell 

efterbehandling) (World Resource Institute & WBCSD, 2011). Det ekonomiska 

värdet är produktens värde på en kommersiell marknad. Om det direkta ekonomiska 

värdet inte är tillgängligt kan priser längre ned i kedjan användas om 

nedströmskostnader subtraheras så mycket som det är möjligt (World Resource 

Institute & WBCSD, 2011).  

Vid praktisk användning av LCA kan det finnas flera anledningar till att föredra 

allokering baserad på godtyckligt fysiska eller ekonomiska samband, exempelvis 

avsaknad av data eller kunskap eller för att det är enklare (Reap et al., 2008). Även 

om en sådan allokeringsmetod troligtvis inte återspeglar de underliggande kausala 

relationerna korrekt, konstaterar Lundie et al. (2007) att allokering baserad på fysiska 

eller ekonomiska samband är de vanligaste metoderna i praktiken. 

4.5.5 Closed-loop återvinning 

Closed-loop (avsnitt 4.3) beskrivs i ISO 14044 för att undvika allokering i 

återanvändning- och återvinningsprocesser. I detta avsnitt beskrivs principerna för 

closed-loop metoden, som också går under namn som ”closed loop approximation 

method”, ”0/100 method”, ”end-of-life method” och ”recyclability substitution 

method” (World Resources Institute & WBCSD, 2011). 

Mattsson et al. (2001) menar att i en snäv definition av metoden är den bara 

tillämpbar på material som ryms inom det produktsystem de tillverkats för, 

exempelvis metallrester producerade i ett smältverk som internt återvinns till nytt 

material. I en vidare definition lämpar sig metoden även för open-loop sammanhang 

om det återvunna materialet inte innebär kvalitetsförsämringar eller förluster av dess 
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inneboende egenskaper; en tillämpning som också rekommenderas av ISO 14044. 

Underliggande är antagandet att förbrukningen av jungfruligt material ersätts av 

återvunnet eftersom det återvunna materialet – med konstanta inneboende egenskaper 

– likväl kan recirkuleras inom den studerade livscykeln som äntra en ny livscykel. 

Oavsett vilket kommer det återvunna materialet ersätta det jungfruliga, se Figur 16. 

 

Figur 16. Closed-loop återvinning. Recirkulering av återvunnet material inom samma 

produktsystem (Mattsson et al., 2001:14). 

I closed-loop metoden inkluderas således miljöbelastningen associerad med 

återvinningsprocessen, men produktionen av återvunnet material resulterar ju 

samtidigt i sluppna emissioner som motsvarande jungfrulig materialproduktion 

associeras med, vilka därför subtraheras i analysen (World Resources Institute & 

WBCSD, 2011). Allokeringsproblemet undviks endast om mängden material som 

äntrar återvinningsprocessen är samma som går tillbaka till materialproduktionen – 

annars behöver återvinningsprocessens miljöbelastning allokeras (Mattsson et al., 

2001). För att undvika dubbelräkning måste materialinflödet till den studerade 

livscykeln stå för en miljöbelastning motsvarande jungfrulig materialproduktion vid 

användning av closed-loop metoden; detta gäller oavsett om inflödet utgörs av 

återvunnet material eller inte (Frischknecht, 2010). 

4.5.6 Open-loop återvinning 

Baumann och Tillman (2004) beskriver att open-loop återvinning gäller då en produkt 

återvinns till en ny produkt. Det uppstår ett allokeringsproblem eftersom det i 

kaskaden finns processer som är gemensamma för flera produktsystem (Figur 9). Hur 

miljöbelastningen för sådana gemensamma processer ska allokeras mellan olika, 

sammankopplade produktsystem, finns det en mängd olika metoder för baserade på 

diverse pläderingar och samhällsekonomiska teorier om vad som anses vara rättvist 

eller rimligt (se Ekvall & Tillman, 1997). Val av allokeringsmetod kan antingen 

upphöja eller förringa det angelägna i att använda återvinningsbara material, skapa 

återvinningsbara produkter, etc. Vissa open-loop allokeringsmetoder tar hänsyn till de 

kvalitetsförluster som material kan genomgå i återvinningsprocessen medan andra 

bortser från detta (Ekvall & Tillman, 1997). Open-loop allokeringsmetoder av 

relevans för examensarbetet – och varför de är relevanta – beskrivs i avsnitt 5.3 

medan i litteraturen vanligt återkommande open-loop allokeringsmetoder, fast med 

mindre relevans för examensarbetet, beskrivs i Bilaga 3. 

4.6 Kritik till allokeringsproceduren i ISO 14044 

Allokeringsproblem kan undvikas genom uppdelning endast då den multifunktionella 

enhetsprocessen består av singelfunktionella delprocesser, som är fysiskt separerade i 

tid eller rum, vilket oftast inte är fallet. Enligt Ekvall och Finnveden (2001) består de 

multifunktionella processerna oftast av delprocesser som är integrerade i varandra, där 

den ena funktionen påverkar den andra, och då kan en uppdelning inte göras så att 
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allokeringsproblemet undviks. Ekvall och Finnveden (2001) menar att en uppdelning 

till delprocesser oftast inte eliminerar ett allokeringsproblem, men att det däremot 

reduceras genom en uppdelning. 

Det huvudsakliga problemet med systemexpansion är enligt Azapgic och Clift (1999) 

att en inkludering av ytterligare processer gör att systemets komplexitet ökar. 

Dessutom bygger sådana systemexpansioner inte bara på att det finns alternativa 

produktionssystem, utan också att pålitlig data finns och är tillgänglig för 

substitutionssystemen. Reap et al. (2008) fastslår att oavsett allokeringsproblemet 

undviks eller reduceras genom uppdelning till delprocesser eller systemexpansion så 

krävs extra insamling av data för de relevanta processerna, vilket innebär extra tid, 

extra kostnader, och en ökad risk för osäker datakvalitet. Mattsson et al. (2001) ställer 

frågan om det genom systemexpansionen kan antas att det återvunna materialet 

verkligen ersätter jungfrulig produktion, eller ifall det ersätter en marknadsbaserad 

blandning av återvunnet och jungfruligt material.  

Fysikalisk allokering är tillämpbart i de fall där förändringar i processen endast är 

marginella eftersom stora förändringar ger upphov till icke-linjära samband genom 

dess påverkan både på processens prestanda samt materialuppsättning. Vidare menar 

Ekvall och Finnveden (2001) att i open-loop sammanhang är de kausala sambanden 

mellan funktioner och miljöbelastningar vid råmaterialuttag och avfallshantering 

snarare ekonomiska än fysiska, vilket därför bör tas i beaktande i open-loop 

återvinning. 

Finnveden et al. (2009) konstaterar att allokering baserad på andra fysiska eller 

ekonomiska samband i vissa fall kan bli nödvändig eftersom kausala samband inte 

alltid går att fastställa. Allokering baserad på andra samband återspeglar dock inte på 

ett korrekt sätt de kausala sambanden mellan den studerade produkten/funktionen och 

den relaterade miljöbelastningen. Detta till trots är sådan allokering vanligast enligt 

Lundie et al. (2007).  

4.7 Allokering i bokförings- och konsekvens-LCA 

Allokeringsproceduren som ges i ISO 14044 har fått kritik för att den inte tar hänsyn 

till att olika allokeringsmetoder genererar olika information som kan vara av 

varierande relevans beroende på studiens syfte (se exempelvis Ekvall & Finnveden, 

2001). Ekvall och Finnveden (2001) menar istället att valet av allokeringsmetod ska 

grundas på vad som är relevant för studiens syfte samt huruvida valet kan influera 

beslutsfattning, snarare än en stegvis procedur. Till exempel, om indirekta effekter av 

en produktion inverkar på ett beslut baserat på LCA så ska systemexpansion tillämpas 

eftersom den metoden då kan anses vara mest relevant (Ekvall & Finnveden, 2001).  

Olika allokeringsmetoder lämpar sig dessutom olika bra beroende på typ av 

livscykelmodellering. Eftersom en konsekvens-LCA inkluderar alla aktiviteter som 

bidrar till miljökonsekvenser av en förändring (se avsnitt 4.1), oavsett i vilket system 

dessa aktiviteter äger rum, är systemexpansion redan en inbyggd del av konsekvens-

LCA:n och därför att föredra vid eventuell allokering (se exempelvis Ekvall & 

Finnveden, 2001; Finnveden et al., 2009). För bokförings-LCA är däremot 

uppdelning av en enhetsprocess den metod som oftast bedöms vara det korrekta valet 

vid allokering (Finnveden et al., 2009).  

Allokeringsmetodernas olika relevans och lämplighet för bokförings- och 

konsekvens-LCA gås inte igenom ytterligare i litteraturstudien men diskuteras vidare 

i kapitel 5. 
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4.8 Sammanfattning 

Ett allokeringsproblem uppstår i de processer vars miljöbelastning är gemensamma 

för flera produktsystem eller funktioner och miljöbelastningen endast ska uttryckas i 

relation till en produkt/funktion. Allokeringsproblem brukar beskrivas för tre typiska 

situationer: multi-output processer, multi-input processer och vid open-loop 

återvinning. Allokeringsproceduren för att hantera allokeringsproblem är i EN 15804 

baserad på den i ISO 14044, fast särskiljning görs för allokering av samprodukter och 

situationer som rör återanvändning och återvinning. För samprodukter är 

allokeringsproceduren i EN 15804 näst intill identisk med den i ISO 14044, medan 

allokeringsproceduren för återanvändning och återvinning skiljer sig nämnvärt i och 

med modul D. De ingående elementen i allokeringsproceduren i ISO 14044 utgörs av 

uppdelning av multifunktionella processer, systemexpansion, allokering baserad på 

underliggande fysikaliska samband, allokering baserad på andra samband, closed-

loop återvinning och open-loop återvinning. Beroende på typ av livscykelmodellering 

och syftet med studien så lämpar sig dessa olika allokeringsmetoder olika bra. 

Bortsett från closed-loop återvinning ingår även alla dessa element i EN 15804, fast 

uppdelade enligt en annan struktur, vilken gås igenom i nästa kapitel.  
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5 RESULTAT ALLOKERING I BYGGNADENS LIVSAVSLUT 

I detta kapitel ges en tolkning av de olika systemperspektiven i modul A-C och modul 

D samt en sammanställning av skillnader och likheter mellan allokeringsproceduren i 

SS-EN ISO 14044 och den i SS-EN 15804:2012. Genom sammanställningen ges en 

övergripande bild av de allokeringsmetoder som är kompatibla med byggnadens 

systemgränser, vilket leder till en analys av de open-loop allokeringsmetoder som 

bedömdes ligga innanför systemgränserna. Kapitlet avslutas med utvecklandet av en 

ny open-loop allokeringsmetod som ansågs uppfylla vissa önskvärda kriterier bättre 

än övriga kompatibla open-loop allokeringsmetoder.  

5.1 Olika systemperspektiv i modulerna A-D 

I kapitel 2 beskrevs att miljöinformationen som ges av livscykelanalysen ska 

redovisas separat för respektive modul enligt modularitetsprincipen, och i avsnitt 4.7 

beskrevs att olika allokeringsmetoder lämpar sig olika bra beroende på 

systemperspektivet i livscykelmodelleringen.  

För respektive modul i livscykeln, modul A-C, gavs i EN 15804 krav på vad som ska 

redovisas enligt en form som måste betraktas som deskriptiv: systemet ska modelleras 

”så som det är”. För modul A-C gjordes därför bedömningen att modulerna ska 

modelleras enligt principerna för en bokförings-LCA. 

I modul D ska däremot konsekvenser av olika aktiviteter redovisas, till exempel 

”miljöbesparingen” som återvinning kan resultera i; alltså ett prognostiserat tillstånd 

snarare än systemet så som det är. I modul D gäller även andra beräkningsregler än 

dem i modul A-C, till exempel så förbises principen om modularitet. För modul D 

gjordes därför bedömningen att den ska modelleras enligt principerna för en 

konsekvens-LCA, vilket dock kan ifrågasättas. 

De olika systemperspektiven i modul A-C och modul D nämns inte explicit till namn i 

EN 15804, men ovanstående slutsatser om bokförings-LCA i modul A-C och 

konsekvens-LCA i modul D har även dragits av Erlandsson et al. (2013). 

Systemperspektiven sätter i sin tur ramverket för vilka allokeringsprinciper som är 

tillämpbara för respektive modul, vilket gås igenom under nästa avsnitt.   

5.2 Allokeringsprocedurernas skillnader och likheter  

Baserat på kapitel 2 och 4 gjordes en sammanställning över likheter och skillnader 

mellan allokeringsproceduren i ISO 14044 och den i EN 15804. Sammanställningen 

syftade till att ge en schematisk bild över vilka allokeringsmetoder från ISO 14044 

som ingår i EN 15804 för att fastställa vilka allokeringsmetoder som är kompatibla 

med byggandens systemgränser. Sammanställningen ges i Tabell 2 där ”X” markerar 

huruvida EN 15804 innehar samma delmoment i dess allokeringsprocedur som ISO 

14044 (likhet) medan ”-” indikerar avvikelse (skillnad). Resonemang kring deras 

likheter och skillnader förs i efterföljande stycke.  
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Tabell 2. Sammanställning över likheter (X) och skillnader (-) mellan 

allokeringsproceduren i ISO 14044 och EN 15804. 

Allokeringsprocedur i ISO 14044 Allokeringsprocedur i EN 15804 

 Livscykel, 

Modul A-C 

Övrig information, 

Modul D 

Uppdelning multifunktionella enhetsprocesser X  

Systemexpansion för samprodukter - - 

Systemexpansion för återvinning - X 

Uppdelning enl. underliggande fysikaliska 

samband 

X  

Uppdelning enligt andra samband X  

Vid återanvändning/återvinning Modul A-C Modul D 

Closed-loop återvinning - X/- (”closed-loop 

approach”) 

Open-loop allokeringsmetoder X/- - 

 

Uppdelning enligt underliggande fysikaliska samband ska i första hand etableras om 

allokering inte kan undvikas genom uppdelning av multifunktionella enhetsprocesser 

för både ISO 14044 och EN 15804. I andra fall ska allokering baseras på fysiska 

samband och därefter ekonomiska samband, vilket gäller för båda standarderna. 

Till skillnad från ISO 14044 ska systemexpansion inte användas i EN 15804 för att 

undvika allokering när samprodukter produceras: systemexpansion får endast 

appliceras för återanvändnings- och återvinningsprocesser, och då enligt metoden 

”undvikna belastningar”. En ytterligare skillnad mellan standarderna är att 

systemexpansion i EN 15804 endast får tillämpas i modul D, alltså utanför den 

studerade livscykeln, och inte integreras med övriga miljödata. Denna distinktion 

mellan var systemexpansion får appliceras och inte kan vidare betraktas som ett stöd 

för idén om de olika systemperspektiven i modul A-C och modul D enligt avsnitt 4.7. 

Ovan nämnda metoder är fullt applicerbara för multi-input och multi-output system, 

men gällande allokering på kaskadnivå, eller open-loop återvinning, ges inga explicita 

principer i EN 15804 för hur sådana system ska allokeras. Däremot är 

systemgränserna i EN 15804 tydliga, vilka därför ger indirekta riktlinjer vid open-

loop återvinning. Enligt systemgränserna ska återvinningsprocesser nedströms 

allokeras till nästa produktsystem (avsnitt 2.4.2). Denna differentiering sätter 

ramverket för vilka allokeringsmetoder som på kaskadnivå är kompatibla med 

systemgränserna i EN 15804 och därmed byggnadens systemgränser. Detta eftersom 

alla allokeringsmetoder på kaskadnivå som inkluderar återvinningsprocesser 

nedströms – det vill säga sådana som allokerar miljöbelastningen för 

återvinningsprocesser nedströms till det studerade produktsystemet – direkt 

exkluderas. Det innebär att kaskaden ”klipps av”, eller med andra ord, att bara de 

processer som är direkt kopplade till byggnadens livscykel ska inkluderas i studien. 

En sådan avklippningsstrategi stöds också av Mattson et al. (2001) enligt argumentet 

att data ska vara så orörda eller äkta som möjligt i miljödeklarationer för att 

möjliggöra återanvändning av data i andra LCA-studier. För open-loop 

allokeringsmetoder så innebär det att vissa av dem faller inom systemgränserna – 
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därav markeringen ”X/-”. De metoder som faller inom systemgränserna 

kategoriserades som ”kompatibla” open-loop allokeringsmetoder och redovisas i 

avsnitt 5.3. 

Eftersom återvinningsprocesser nedströms inte inkluderas i systemgränserna enligt 

EN 15804, och modularitetsprincipen gäller, kan inte heller closed-loop allokering 

tillämpas inom byggnadens livscykel, modul A-C, om standard ska följas. Detta 

eftersom miljöpåverkan för återvinningsprocesser nedströms ska inkluderas i 

livscykeln med closed-loop allokering (avsnitt 4.5.5), och dessutom, för att tillämpa 

closed-loop så måste miljöpåverkan från hela livscykeln summeras till ett integrerat 

värde. Enligt modularitetsprincipen får inte miljöpåverkan från olika moduler 

summeras (avsnitt 2.3) – vilket även gäller för vissa delmoduler, exempelvis får inte 

delmodul C1 summeras med delmodul C2 – och därmed kan inte closed-loop 

allokering tillämpas. Observera att detta gäller för byggnadens livscykel, modul A-C, 

men inte för beräkningsmodul D där andra regler gäller. I modul D, där konsekvenser 

av återanvändning och återvinning ska redovisas, så förbises principen om 

modularitet vid beräkning av nettoflödet av sekundära material. Nettoflödet beräknas i 

modul D enligt en ”closed loop approach”, som innebär att ett systems utflöden av 

sekundära material, enligt förhållandet ett-till-ett, ersätter samma systems inflöden av 

sekundära material. Nettoflödet av sekundära material antas därefter ersätta primära 

material i modul D, likt closed-loop metoden, men skillnaden ligger i att 

miljöbelastningen som undviks till följd av återvinningen redovisas separat från 

livscykeln (modul A-C), medan den i closed-loop metoden ingår i livscykelanalysen. 

Utflödet av sekundära material antas i closed-loop metoden ersätta inflödet av 

primära material inom samma produktlivscykel, där redovisningen görs i form av ett 

integrerat värde. Skillnaderna är snarlika och är därför markerade som ”X/-” i Tabell 

2. 

5.3 Kompatibla open-loop allokeringsmetoder 

Två open-loop allokeringsmetoder identifierades som kompatibla med byggnadens 

systemgränser. Övriga identifierade open-loop allokeringsmetoder bedömdes vara 

icke-kompatibla med systemgränserna eftersom de metoderna på ett eller annat vis 

inkluderar återvinningsprocesser nedströms. Exkluderade open-loop allokerings-

metoder redovisas i Bilaga 3. 

5.3.1 Cut-off metoden 

I cut-off metoden, som även går under namn som ”Recycled content method” och 

”100-0 method” (World Resource Institute & WBCSD, 2011), allokeras endast den 

miljöbelastning som är direkt orsakad av en produkt till den produkten (Baumann & 

Tillman, 2004). Det betyder att miljöbelastningar associerade med 

råmaterialutvinning allokeras till den första produkten, miljöbelastningar associerade 

med den första återvinningsmetoden allokeras till den andra produkten, och 

miljöbelastningar associerade med den andra återvinningsmetoden samt 

avfallshantering tilldelas den tredje och i detta fall sista produkten i kaskaden, se 

Figur 17. Miljöbelastningarnas fördelning mellan produktsystemen ges även i ekv. (1) 

– (3), där miljöbelastningen för en produktcykel betecknas ”L”, belastningen för 

jungfrulig materialproduktion ”V”, belastningar för återvinning ”R” och belastningen 

för sluthantering ”W” (Baumann & Tillman, 2004).  
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Figur 17. Allokering enligt cut-off metoden. Miljöbelastningen för en produktcykel 

betecknas ”L”, för jungfrulig materialproduktion ”V”, för återvinning ”R” och för 

sluthantering ”W”. En produkt betecknas ”P”. 

       (1) 

       (2) 

          (3) 

Underliggande är antagandet att om den första produkten aldrig hade tillverkats så 

hade inget jungfruligt material extraherats (Nicholson et al., 2009). Cut-off metoden 

anses vara förhållandevis enkel att använda eftersom den inte fordrar data utanför 

produktens egen livscykel (Ekvall & Tillman, 1997). Den återspeglar dock inte 

materialflöden på kaskadnivå som rör flera produktcykler; alltså sambanden mellan 

produktion av jungfruligt material och slutlig avfallshantering (Ekvall & Tillman, 

1997). 

5.3.2 Extraction-load metoden 

Extraction-load metoden är en allokeringsmetod där avfallshantering betraktas som en 

oundviklig konsekvens av jungfruligt materialuttag (Ekvall & Tillman, 1997). 

Metoden vilar på idén att allt uttag från geosfären eller biosfären förr eller senare 

omvandlas till avfall i teknosfären. Till den första produkten, som står för uttaget av 

jungfruligt material, allokeras miljöbelastningarna associerade med råmaterialuttag 

och avfallshantering. Produkterna där emellan, som bygger på återvunnet material, 

står endast för miljöbelastningarna associerade med återvinningsprocesserna, se Figur 

18 och ekv. (4)-(6). Indexering inom produktcyklerna är enligt cut-off metoden. 

 

Figur 18. Allokering enligt extraction-load metoden. Miljöbelastningar för en 

produktcykel betecknas ”L”, för jungfrulig materialproduktion ”V”, för återvinning 

”R” och för sluthantering ”W”. En produkt betecknas ”P”. 

          (4) 
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       (5) 

       (6) 

Enligt Baumann och Tillman (2004) kan metoden anses främja eller plädera för 

användningen av återvunna material så länge miljöbelastningen för återvinning är 

lägre än uttaget av jungfruligt material och avfallshanteringen tillsammans. Metoden 

ger dessvärre endast incitament till att använda återvunna material – inte för att 

utveckla och producera återanvändnings-/återvinningsbara produkter (Ekvall & 

Tillman, 1997).  

5.4 Analys av open-loop allokeringsmetoderna 

Respektive allokeringsmetod besitter tillkortakommanden i kompatibilitet och 

praktisk applicerbarhet i relation till systemgränserna, men också inbäddade 

incitament och bejakande av olika aktiviteter. I detta avsnitt analyseras metoderna 

med avseende på deras tillkortakommanden och inneboende incitament; en analys 

som lade grogrunden för en ny open-loop allokeringsmetod: hybrid-metoden. Alla tre 

open-loop allokeringsmetoder praktiseras i en fallstudie i kapitel 6. 

5.4.1 Cut-off metoden 

I cut-off metoden finns inbäddade incitament till att använda återvunna material om, 

och endast om, de bidrar till mindre miljöbelastning än de jungfruliga, samt till att 

producera återvinningsbara produkter. Däremot återspeglas i cut-off metodens första 

produktcykel varken ansvar eller konsekvenser över extraherade jungfruliga material 

så länge de återvinns: belastningar för slutgiltig materialhantering allokeras till den 

som inte producerar en produkt som är återvinningsbar. Det kan tänkas ge obalans i 

kaskadens allokering av miljöbelastningar om materialens kvalitet försämras i 

återvinningsprocessen. Dessutom, och kanske framför allt, så reflekterar cut-off 

metoden ingen problematik i att utvinna jungfruliga material som de facto – enligt 

rådande teknologier – utarmar jordens resurser och vid sluthantering leder till många 

gånger långtgående miljökonsekvenser; konsekvenser som inte uppstått om materialet 

inte extraherats. En plädering för cut-off metoden innebär därför också en indirekt 

argumentation för en antropocentrisk åskådning där det naturliga systemet inte har 

något intrinsikalt värde utan endast är ämnat för teknosfärens behov. 

Kompatibilitet med systemgränserna 

Cut-off metoden är fullt kompatibel med systemgränserna i EN 15804 eftersom 

återvinningsprocesser endast inkluderas om de sker uppströms i det studerade 

produktsystemets livscykel, under materialproduktionen. Återvinningsprocesser 

nedströms, i systemets livsavslut, allokeras till nästa produktsystem i cut-off metoden 

på samma sätt som förespråkas i EN 15804. 

5.4.2 Extraction-load metoden 

Allokering enligt extraction-load metoden kan bedömas främja användningen av 

återvunna material men – till skillnad från cut-off – hämma uttaget av jungfruligt, 

eftersom den som extraherar material från jungfruliga källor belastas med 

miljöpåverkan från kaskadens efterföljande sluthantering. Detta kan i en vidare 

samhällspolitisk analys tolkas som att materiell tillväxt enligt extraction-load är något 

som ska undvikas. De allokeringsmetoder som ges i en PCR för en EPD – för alla 

typer av produkter eller tjänster, inte bara byggnader – kan därför sägas återspegla ett 

ställningstagande om vilken samhällspolitisk utveckling som är önskvärd eller 

åtminstone betraktas som minst dålig. Extraction-load metoden ger vidare inga som 
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helst argument till att producera återvinningsbara produkter så längde de ingående 

materialen är återvunna: belastningen för sluthanteringen av det återvunna materialet 

allokeras ändå till det produktsystem i vilket uttaget av de jungfruliga materialen sker. 

Kompatibilitet med systemgränserna 

För en korrekt tillämpning av extraction-load metoden så krävs data om slutgiltig 

avfallshantering i materialets sista produktcykel. Det går att starkt ifrågasätta 

metodens rimlighet med sådana datakrav eftersom troligheten, eller ens möjligheten 

att i praktiken erhålla data om slutgiltig avfallshantering i kaskadens sista 

produktsystem är närmast osannolik (beroende på antalet efterkommande 

produktcykler). För att göra extraction-load metoden praktiskt tillämpbar bör istället 

miljöbelastningar för sluthantering baseras på aktuell data för rådande 

sluthanteringsmetoder i det studerade produktsystemet; alltså i det produktsystem som 

uttaget av det jungfruliga materialet sker (se exemplifiering i Bilaga 4). En 

modifikation av det slaget gör att inga data utanför det studerade produktsystemet 

fordras, vilket leder till att metoden blir praktiskt applicerbar.  

Beroende på hur strikt EN 15804 tolkas går det argumentera att extraction-load inte 

faller inom ramarna för systemgränserna. Detta eftersom uppströmsprodukter i 

kaskadsystemet som extraherar jungfruligt material belastas för all slutgiltig 

avfallshantering som materialuttaget resulterar i nedströms; en sluthantering som 

ligger utanför systemgränserna i EN 15804. Vidare kan argumenteras att extraction-

load metoden inte är kompatibel med systemgränserna i EN15804 på grund av 

principen att förorenaren betalar, PPP, som menar att eftersom det finns en köpare av 

de återvunna materialen i den sista produktcykeln så ska även miljöbelastningarna 

som sluthanteringen resulterar i allokeras till denne. PPP tar ingen hänsyn till 

relationen mellan extrahering av jungfruliga material och sluthanteringen av dito, och 

om undantag inte ges för denna relation så är extraction-load metoden inte kompatibel 

med givna systemgränser.  

5.5 En hybrid-metod baserad på cut-off och extraction-load 

Cut-off metoden bejakar inte problematiken i att extrahera jungfruliga material (till 

skillnad från extraction-load metoden) och extraction-load metoden bejakar inte 

produktionen av återvinningsbara produkter (till skillnad från cut-off), men kanske 

kan en hybrid av dessa metoder eliminera respektive tillkortakommanden? En sådan 

hybrid skulle kunna fördela miljöbelastningen för den slutgiltiga avfallshanteringen 

lika mellan extraheraren och sluthanteraren enligt Figur 19. Indexering (”V”, ”P”, ”R” 

och ”W”) inom produktcyklerna är enligt avsnitt 5.3.1. 

 

Figur 19. Allokering enligt hybrid-metoden. Miljöbelastningar för en produktcykel 

betecknas ”L”, för jungfrulig materialproduktion ”V”, för återvinning ”R” och för 

sluthantering ”W”. En produkt betecknas ”P”. 
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 (7) 

       (8) 

       
  

 
 (9) 

Med en allokeringsmetod enligt hybrid-metoden ges incitament till att både producera 

återvinningsbara produkter och minimera uttaget av jungfruliga material. Figur 19 

visar ett teoretiskt fall, men i ett praktiskt fall är det troligt att en del materialmängd 

går till sluthantering medan en annan del går till återvinning. Detta exemplifieras med 

materialflöden i Figur 20, som dessutom illustrerar att miljöbelastningar associerade 

med sluthantering ska baseras på aktuell data i det studerade produktsystemet för att 

göra metoden praktiskt applicerbar (enligt analysen om extraction-load metoden 

ovan). 

 

Figur 20. Praktisk exemplifiering av Hybrid-metoden. Miljöbelastningar betecknas 

enligt Figur 19. 

Den som extraherar ett jungfruligt material står alltså för 50 % av miljöbelastningen 

som sluthanteringen av detta jungfruliga material bidrar till (enligt aktuell data), men 

också för 50 % av den faktiska sluthanteringens miljöbelastning. I Figur 20 motsvarar 

det att produktcykel 1 står för sluthanteringsbelastningen om 50 kg jungfruligt 

material (50 % av 100 kg) och för 2,5 kg använt material (50 % av 5 kg). 

Motsvarande gäller för produktcykel 2 och 3: produktcykel 2 står för 

sluthanteringsbelastningen om 50 % av 5 kg jungfruligt plus 50 % av 15 kg använt 

material; och produktcykel 3 för 50 % av 15 kg jungfruligt plus 50 % av 100 kg 

använt material. Av kaskadens totala inflöde om 120 kg jungfruligt material 

sluthanteras totalt 120 kg, och miljöbelastningarna för respektive process allokeras 

mellan de olika produktcyklerna.  

5.5.1 Analys av hybrid-metoden 

Hybrid-metoden ger incitament till att producera återvinningsbara produkter; om inte 

så allokeras 50 % av sluthanteringsbelastningen till sluthanteraren oavsett mängden 

ingående återvinningsbart material, till skillnad från extraction-load. Hybrid-metoden 

ger dessutom incitament till att minimera det jungfruliga materialuttaget genom att 50 

% av belastningen för sluthanteringen av detta allokeras till extraheraren; även om 

100 % av materialet återvinns, till skillnad från cut-off. Den kan däremot upplevas 

som onödigt omständlig och som en metod som inte återspeglar faktiska 

materialflöden. Hybrid-metoden kan därför även betraktas som ”orättvis”. 
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Kompatibilitet med systemgränserna 

Eftersom hybrid-metoden delvis är baserad på extraction-load metoden är inte heller 

den fullt kompatibel med systemgränserna i EN 15804 på grund av PPP, enligt 

argumenten under extraction-load, avsnitt 5.4.2. 

5.6 Sammanfattning 

I systemgränserna för livsavslutet inkluderas miljöbelastningar fram tills 

avfallsavslutet enligt principen att förorenaren betalar, PPP, vilket innebär att 

miljöbelastningen associerad med återvinningsprocesser är exkluderad. 

Allokeringsprinciperna i EN 15804 är tydliga för allokeringsproblem som inte rör 

open-loop återvinning; för sådana system ges istället implicita riktlinjer genom 

systemgränserna. Cut-off metoden är den enda open-loop allokeringsmetod som till 

fullo är kompatibel med systemgränserna och PPP. Extraction-load metoden är också 

kompatibel om sluthantering baseras på aktuell data för det studerade 

produktsystemet samt en relation mellan extrahering av jungfruliga material och 

sluthantering etableras alternativt PPP modifieras. Cut-off metoden bejakar inte 

problematiken i att extrahera jungfruliga material (till skillnad från extraction-load 

metoden) och extraction-load metoden bejakar inte produktionen av återvinningsbara 

produkter (till skillnad från cut-off) och en hybrid av dessa två kan tänkas vara en 

bättre allokeringsmetod. I en sådan hybrid fördelas miljöbelastningen för den 

slutgiltiga avfallshanteringen lika mellan extraheraren och sluthanteraren, där 

miljöbelastningen för sluthanteringen baseras på aktuell data. Metoderna appliceras 

praktiskt i en fallstudie i kapitel 6. 
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6 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT FALLSTUDIE 

I detta kapitel redovisas en fallstudie över en specifik byggnad: Tallbackenhuset, 

Tyréns första konstruktion som byggherre. Fallstudien utfördes för att praktiskt 

tillämpa teorierna bakom respektive kompatibel open-loop allokeringsmetod och 

därigenom utvärdera deras olika utfall i miljöpåverkan. Fallstudien utfördes också för 

att kartlägga och modellera aktuella tekniker för hantering av rivningsavfall för att 

utveckla Tyréns plattformsarbete med livscykelanalyser och miljödeklarationer typ 

III.  

Kapitlet inleds med en redovisning av de definitioner och indata som fordras för att 

genomföra en livscykelanalys enligt avsnitt 3.4. Kapitlet är därefter disponerat enligt 

strukturen för byggnadens livsavslut, modul C: rivning, transport, avfallshantering 

och sluthantering. I slutet av kapitlet ges resultat i form av miljöpåverkansbedömning 

för respektive delmodul och open-loop allokeringsmetod samt undvikna belastningar i 

modul D. 

6.1 Redovisning LCA-metodik 

För att analysera miljöpåverkan för en byggnads livsavslut med avseende på olika 

allokeringsmetoder så gjordes en partiell livscykelanalys i fallstudien (”partiell LCA” 

nämns bland annat i Finnveden et al., 2009). Det innebär att endast skedet för 

byggnadens livsavslut, modul C, utvärderades i livscykelanalysen och resultaten 

presenterades i informationsmoduler enligt modularitetsprincipen (avsnitt 2.3). Övriga 

livscykelfaser, modul A1-B7 (Figur 2), var sedan tidigare sammanställda och 

analyserade av Tyréns och ingick därför inte i fallstudien. Modul A1-3 var dock en 

förutsättning för att möjliggöra analysen av livsavslutet eftersom dess ingående 

komponenter och material vid rivning utgör själva rivningsavfallet. Men 

sammanställningen av den modulen, och därmed referenser till dess ingående 

processer och material, ingick inte i fallstudien. 

Modul D, i vilken konsekvenser av återanvändning och återvinning redovisas, 

analyserades också i fallstudien på grund av dess nära relation till avfallsflödena i 

modul C. Som tidigare nämnt utgör dock modul D inte ett livscykelskede i 

byggnadens livscykel, utan är endast en beräkningsmodul för redovisning av övrig 

miljöinformation. 

6.1.1 Systemperspektiv 

I fallstudien har skedet för byggnadens livsavslut, modul C, modellerats enligt 

principerna för bokförings-LCA. Modul D har å andra sidan modellerats enligt 

principerna för en konsekvens-LCA; dock en förenklad sådan modellering som bara 

inbegriper direkta, antagna konsekvenser av återanvändning och återvinning.  

6.1.2 Funktionell enhet 

Den funktionella enheten är definierad som en byggnad av specifik typ med 

funktionell livslängd om 50 år. Det innebär att byggnaden uppfyller sin funktion och 

är i drift under 50 år (Tyréns, 2013b). Livslängden är bedömd genom en 

sammanvägning av både den tekniska livslängden (den tidsperiod under vilken en 

byggnad kan användas med normalt underhåll för avsedd funktion) och den 

ekonomiska livslängden (den tidsperiod under vilken en byggnad är lönsam) (Tyréns, 

2013b). Den funktionella enheten för fallstudien är ett bostadshus med livslängd om 

50 år. 
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Definition av byggnadens funktion 

Generellt gäller att en byggnads funktion definieras enligt byggnadstyperna: bostäder 

(småbostadshus, flerbostadshus, kommersiella, offentliga), industribyggnader och 

särskilda anläggningsbyggnader för vilka livslängden är 50 år (Tyréns, 2013b). 

Utgångspunkten vid byggnadsdefinitionen har varit att huskroppen ska ingå, vilket 

inkluderar såväl byggnadens stomme som fönster, dörrar, trappor med mera. Där till 

ingår också nödvändiga installationer för att byggnaden ska fungera, såsom system 

för vatten och avlopp, uppvärmning och varmvatten, kylsystem, ventilation, 

elinstallationer samt hissar. Inredning ingår inte i byggnadens definition och med det 

avses köksinredningar, badrumsinredningar, tapeter och annan typ av inredning 

(Tyréns, 2013b). 

6.1.3 Systemgränser 

Systemgränserna för byggnadens livsavslut har dragits i linje med de principer som 

ges i EN 15804, se kapitel 2. De aktiviteter som ingår i byggnadens livscykel har 

strukturerats enligt modularitetsprincipen (avsnitt 2.3).  

6.1.4 Datakvalitetskrav 

Datakvalitetskrav satts upp i linje med EN 15804. Generisk data kan där användas för 

vissa nedströmsprocesser, till exempel för avfallsförbränning, men som tumregel 

gäller att specifik data ska utgöra det första valet vid livscykelberäkningar (SS-

EN15804:2012). Data ska vidare vara så aktuell som möjligt och inte äldre än 10 år 

för generisk data samt 5 år för specifik data. Tidsgränsen över vilken in- och utflöden 

till systemet ska beräknas är 100 år (SS-EN 15804:2012). Det innebär att flöden, 

exempelvis emissioner från en deponi, ska beräknas på en period om 100 år oavsett 

produktens livslängd. Generellt gäller att alla in- och utflöden ska inkluderas i 

beräkningarna, när data finns tillgängligt. Eventuella dataluckor kan fyllas med 

konservativa antaganden eller generisk data (SS-EN 15804:2012).  Processer som inte 

bidrar till mer än 1 % av energiförbrukningen och 1 % av massflödet i en 

enhetsprocess kan exkluderas om data saknas; dock får enhetsprocessens totala 

mängd exkluderade flöden inte överstiga 5 % av dess totala energianvändning eller 

massa (SS-EN 15804:2012).  

I fallstudien har specifik data använts för transporter och svensk elmix har använts i 

alla processer som fordrar elektricitet. Det gäller även för de generiska processer som 

använts i modelleringen av modul C och modul D; de som fordrar elektricitet har 

modifierats till svensk elmix. Bränslefördelningen är specifik för Dåva 1 

kraftvärmeverk i Umeå (se Umeå Energi, 2011.). I övriga processer, till exempel för 

grävmaskinsutrustning, avfallsförbränning och deponier, har generisk data använts. 

Alla processer som använts i livscykelanalysverktyget Simapro går att finna i Bilaga 

9. Exkluderade data i modul C rör endast manuell isärmonteringsutrustning och dess 

elektricitetsförbrukning, som enligt Fay et al. (2000) och Cole & Kernan (1996) ger 

ett obefintligt bidrag till en byggnads totala miljöpåverkan, och datakvalitetskraven 

bedömdes därför vara uppfyllda.  

6.1.5 Datainsamling 

Datainsamlingen baserades på litteratur (se Bilaga 8) och semistrukturerade intervjuer 

med sakkunniga enligt avsnitt 3.6. Sammanställningen av byggnadsdata i modul A1-3 

ingick inte i fallstudien utan var sedan tidigare modellerad av Tyréns utifrån underlag 

baserat på ritningar. Materialslag och kvantiteter redovisas i Tabell 6 och Bilaga 9. 
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6.1.6 Miljöpåverkanskategorier och bedömningsmetoder 

EcoInvents databas v2.0 (se Frischknecht & Jungbluth, 2007) har använts vid 

analysen av byggnadens livsavslut. Påverkanskategorier har baserats på dem 

definierade i EN 15804, vilka är enligt följande:  

 global uppvärmningspotential (kg CO2 ekv), 

 nedbrytning av stratosfäriskt ozon (kg CFC 11 ekv),  

 försurning av mark och vatten (kg SO2 ekv),  

 övergödning (kg (PO4)
3-

),  

 bildning av fotooxidanter (kg eten ekv),  

 förbrukning av abiotiska resurser-grundämne (kg Sb ekv),  

 förbrukning av abiotiska resurser-fossila bränslen (MJ). 

De bedömningsmetoder som använts i fallstudiens för att erhålla ovanstående 

påverkanskategorier är CML (Center of Environmental Science of Leiden University) 

2001 (West Europe) och Cumulative Exergy Demand (se Goedkoop et al., 2010). 

Tidsperioden över vilken miljöpåverkansbedömningen gjorts är 100 år. 

Biogena utsläpp och upptag av CO2 

Under tidpunkten då examensarbetet skrevs fanns ingen harmoniserad syn på hur eller 

om biogena utsläpp och upptag av CO2 ska redovisas utan olika standarder/guider ger 

olika rekommendationer (se Levasseur et al., 2013; Brandão et al., 2012; Brandão & 

Levasseur, 2011). Med koldioxidupptag menas här ett avlägsnande av koldioxid från 

atmosfären, och med temporär lagring ett uppskjutet koldioxidutsläpp genom 

inkapslande av koldioxid; ett utsläpp som således är förväntat inom en given tidsram 

(Brandão et al., 2012; Brandão & Levasseur, 2010). Ett axplock av olika standarders 

och guiders rekommendationer kring biogent kol återfinns i Bilaga 5. 

I de standarder som utgjort ramverket för byggnadens livsavslut (EN 15804 och EN 

15978) ges inga beräknings- eller redovisningsprinciper för biogena utsläpp och 

upptag av koldioxid.  The International Organization for Standardization (ISO) 

utvecklar i skrivande stund en ny standard om ”carbon footprint of products”, men 

eftersom den under tidsperioden för examensarbetet ej var publicerad beslutades att 

biogena utsläpp och upptag av CO2 ska redovisas, men separerade från fossila, enligt 

beräkningsprinciperna i ILCD (2010).  

Biogena produkters koldioxidbindning likställs i ILCD mot effekten av undvikna 

utsläpp av CO2. Men om klimatpåverkansbedömningen är baserad på faktorer för CO2 

ekvivalenter med en tidsram om 100 år, såsom GWP-100, måste koldioxidens 

uppvärmningspotential anpassas i relation till antalet år som de ”lagrade 

emissionerna” fördröjs. Det vill säga, om utsläppen fördröjs i 50 år genom lagring i en 

produkt kan inte uppvärmningspotentialen baseras på GWP-100 rakt av; i sådant fall 

motsvarar utsläppen om 50 år en uppvärmningspotential under ytterligare 100 år, 

alltså för 150 år framåt. Detta korrigeras i ILCD med korrektionsfaktorn -0,01 CO2 

ekv per massa*år (ILCD, 2010). Krediten som separat redovisas, eller mängden 

koldioxidutsläpp som fördröjs genom den temporära lagringen, beräknas enligt 

                    (10) 

där, 

Ptot är produktens totala mängd lagrade CO2,  

Etot är produktens totala mängd utsläppta CO2 vid avfallsbehandling,  
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Y är det antal år som CO2 är lagrad i produkten och, 

K är korrektionsfaktorn -0,01. 

Bedömningsmetoden som använts för att beräkna biogena utsläpp och upptag av 

koldioxid är Greenhouse Gas Protocol (se Goedkoop et al., 2010) med en tidsperiod 

om 100 år (GWP-100). 

6.1.7 Modelleringsverktyg 

Livscykelanalysverktyget Simapro version 7.3.0 (Copyright © PRé Consultants bv 

2011) har använts vid livscykelmodelleringen av fallstudien.  

6.1.8 Antaganden och förenklingar 

Endast de sju miljöpåverkanskategorier som ingår EN 15804 har inkluderats (avsnitt 

6.1.6) i fallstudien. Indikatorerna som beskriver resursanvändning i EN 15804 har 

uteslutits eftersom de var svårtolkade och bedömdes vara oproportionerligt 

arbetsintensiva i relation till övrigt arbete. Det bedömdes dessutom finnas risk för 

dubbelräkning om sådana indikatorer inkluderas eftersom de indirekt redovisas i 

miljöpåverkansbedömningen. Exkluderade indikatorer för resursanvändning återfinns 

i Bilaga 6.  

Indikatorerna som beskriver avfallskategorier och utflöden från systemet i EN 15804 

har också uteslutits eftersom sådana kategorier redan ingår i fallstudiens kartläggning 

av avfallshanteringsmetoder samt också här för risken för dubbelräkning. Även de 

återfinns i Bilaga 6.  

Elektricitetsförbrukningen från manuell isärmonteringsutrustning, såsom handhållna 

elektriska verktyg, har förenklats bort eftersom deras utslag på en byggnads totala 

miljöpåverkan under dess livscykel är näst intill obefintlig (Fay et al., 2000; Cole & 

Kernan, 1996).  

Avfallsbehandlingsmetoder för slutgiltig hantering av metaller har antagits i 

fallstudien. Detta eftersom metaller har väldigt hög återvinningsgrad och för de få 

procent som inte materialåtervinns var det väldigt svårt att säkerställa resulterande 

kvittblivningsprocess.   

I modul D antas sekundära fossila material/bränslen ersätta primära fossila 

material/bränslen och sekundära biogena material/bränslen ersätta primära biogena 

material/bränslen. Detta beskrivs, utvärderas och ifrågasätts vidare i kapitel 6.5. 

6.2 Tallbackenhusen 

Tallbackenhusen är planerade att byggas i stadsdelen Sandåkern i centrala Umeå. 

Sandåkern är för Umeå ett viktigt steg mot visionen att regionen år 2020 ska vara 

världsledande inom fältet för hållbart byggande och förvaltande i kalla klimat, och 

totalt planeras 700 lägenheter i området (Umeå kommun, 2013).  

Tallbackenhusen är Tyréns första projekt som byggherre och består av två stycken 

femvåningsbostadshus i trästomme med tillhörande källare i betong, carports, sophus 

och markarbeten. Totalt omfattar projektet 46 lägenheter som ska säljas som 

bostadsrätter, se Figur 21. Fallstudien är baserad på ett av Tallbackenhusen. 
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Figur 21. Tallbackenhusen i Sandåkern, Umeå (Murman Arkitekter, 2013) 

En inventeringslista över Tallbackenhusets ingående byggmoduler och material som 

efter rivning måste tas omhand ges i Tabell 3. Notera att Tabell 3 inte ämnar vara en 

fullständig sammanställning av Tallbackenhusets alla slutgiltiga komponenter och 

material för att kunna bo i byggnaden utan endast de som ingår i 

byggnadsdefinitionen. Inredning såsom badrum, köksinredning och tapeter ligger 

utanför definitionen enligt avsnitt 6.1.2. 
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Tabell 3. Data över Tallbackenhusets ingående byggmoduler och material (Tyréns 2013b). 

Tallbackenhusets ingående byggmoduler och material 

Balkong Trämoduler Dörrar Fönster Källare Kablar VVS Carportar Fyllnads-

material under 

hus 

Hissgrop Övriga 

delar 

Sågat 

trävirke 

Sågat trävirke Lägenhets-

ytterdörrar i 

trä 

Fönster-

ram (trä) 

Armeringsjärn Kablar 

(Koppartråd, 

Polyeten PE-

HD/LD, 

Polypropylen 

PP) 

MA-rör (gjutjärn m. 

epoxi.) 

Cembrit 

(Fibercement-

skivor) 

Lättklinker Armerings

-järn 

Plywood 

(bjälklags-

skarv) 

Plywood Plywood Massiva 

trädörrar 

Fönster-

glas 

Cellplast 

(XPS) 

Kopparrör Limträ  Betong Rostfritt stål 

(dragstag) 

Armerings-

järn 

Limträ Ståldörrar 

(stål, 

aluminium 

& trä) 

 Betong & 

betongpelare 

(väggar, 

fundament, 

grundsula, 

mm) 

 Metall-

/spiralkanaler 

(varmförzinkad stål-

plåt och syntetiskt 

gummi) 

Stål, 

varmvalsat 

(Hängrännor, 

stuprör, etc.) 

 Lätt-

klinker 

Sylomer & 

sylomer-

platta 

(Polyretan, 

PUR) 

 Isolering/stenull     Plaströr (kulvert 

PE-HD, isolering 

PE-LD, hölje PE-

HD) 

 

   Limträ 

(styrlist & 

vagn-

stycken) 

 Gipsskivor     Elförzinkade stålrör     

 Gipsfiberskivor, 

byggskivor  

    Markförlagda 

plastkanaler (PE-

HD) 

    

Ståldetaljer (spik, skruv, mm) 
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6.3 Utvärdering av Tallbackenhusets livsavslut 

I detta avsnitt beskrivs metoderna och processerna som ingår i Tallbackenhusets 

livsavslut för respektive delmodul C1-C4. Avfallsfraktioner, avfallsfördelning och 

kvittblivningsprocesser beskrivs i kapitlet, medan de processer som använts i 

livscykelanalysverktyget Simapro återfinns i Bilaga 9. Kapitlet avslutas med en 

materialflödeskarta och en tabell över andelen material som sluthanteras i extraction-

load och hybrid-metoden. 

6.3.1 C1 Rivning och isärmontering 

Den första delmodulen i byggnadens livsavslut är C1 Rivning och isärmontering. 

Enligt avsnitt 2.4 så ingår isärtagning, nedmontering, rivning och sortering av 

rivningsmaterial i delmodulen. Utrustningen som används vid rivningen och 

sorteringen av rivningsavfallet är en grävmaskin med gripklo (Referensgrupp, 2013).  

Källsortering av rivningsavfall 

I Kretsloppsrådets rapport Avfallshantering vid byggande och rivning (2007) ges 

riktlinjer för hur rivningsavfall från byggnader ska källsorteras. Rivningsavfallet ska 

sorteras i olika avfallsfraktioner, där den lägsta fraktionsnivån kallas för basnivån och 

högre fraktionsnivåer kategoriseras i delfraktioner. Tallbackenhusets ingående 

komponenter och material som vid rivning utgör rivningsavfallet beskrevs ovan i 

Tabell 3. Rivningsavfallet från Tabell 3 är i Tabell 4 kategoriserade enligt 

Kretsloppsrådets riktlinjer om avfallsfraktioner. Observera att avfallsfraktionerna är 

kategoriserade enligt dagens riktlinjer – inte enligt hur de kan antas kategoriseras om 

50 år då Tallbackenhusets livsavslut är satt. Avfallsfraktionerna för basnivån med 

efterföljande delfraktioner i deras helhet – alltså även för avfall som inte ingår i 

Tallbackenhuset – återges i Bilaga 7. 
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Tabell 4. Sortering av rivningsavfall enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 

Fraktion bas-
nivå & färgkod 

Delfraktion Får ej innehålla Tallbacken-
material 

Tallbacken-
komponent 

Hantering branschnorm Hantering 
lagkrav 

Trä  Trä Tryckimpregnerat trä 

Utrivet trä från före 

1979 

Trä med metallprofiler 

Trädgårdsavfall 

Limträ 

Plywood  

Sågat trävirke 

Fönsterbågar (får 
innehålla glas) 

Balkong 

Trämoduler 

Carportar 

Bjälklagsskarv 
(övriga delar) 

Styrlist & 

vagnstycken 

(övriga delar) 

Fönster 

Utsortering av trä där det är praktiskt möjligt. 

Målat trä kan gå till förbränning i godkänd 

förbränningsanläggning. Tryckimpregnerat trä är 

farligt avfall, men kan skickas till godkänd 
förbränningsanläggning. 

Krav på 

utsortering 

som brännbart 
avfall 

Deponiförbud 

av organiskt 
avfall 

Brännbart 

(Om plast 

kan 

återvinnas 

ska det 

göras, 

annars 

sorteras 

plast i 

brännbar 

fraktion) 

 Plast för 

åter-

vinning 

 Plaströr  Plaströr (PE-

HD/LD) 

Källare 

Trämoduler 

VVS 

Dörrar 

Sortering för återvinning i lila fraktion om plasten 

är ren, homogen & separerad från andra material, 

annars sortering i brännbart, orange fraktion, för 

energiåtervinning i godkänd anläggning. Plaster 

från rivningsobjekt är vanligtvis så pass 
kontaminerade att de sorteras i brännbar fraktion. 

Krav på 

utsortering 

som brännbart 
avfall 

Deponiförbud 

av organiskt 
avfall 

Cellplast 

(XPS), 

skumplast, 

EPS, PUR 

Cellplast med CFC Cellplast (PS) 

Sylomer (PUR) 

  Syntetiskt gummi   

  Ytter- /innerdörrar   

Skrot och 

metall 

 Skrot Brandsläckare, El-

avfall, Isolerade 

detaljer, Osanerade 

motorer, Oljefat, 

Oljetanker, Plåt, 

branddörrar mm som 

kan innehålla asbest, 

Tryckbehållare, Långa 
vajrar 

Armeringsjärn 

MA-rör (gjutjärn m. 
epoxi) 

Varmförzinkad 

stålplåt 

Stål, varmvalsat 

Spik, skriv, etc. 

Balkong 

Källare 

VVS 

Carportar 

Hissgrop 

Dragstag 
(övriga delar) 

Metallförpackningar sorteras för återvinning om 

det är praktiskt möjligt.  

Vajrar kan kapas enligt anvisningar från 

mottagaren. 

Producent-

ansvar för 

metallförpack
ningar 

 

 

 

 

 

 Koppar  Kopparrör  

 Rostfritt stål  Dragstag (övriga 

delar) 
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Fyllnads-

massor 

  Förorenade massor Se nedan Källare 

Hissgrop 

Fyllnads-

material under 
hus 

Generellt: Återvinning, t.ex. som utfyllnad. 

Krossning & användning av krossat material ska 
anmälas till miljönämnden. 

 

Mineral-

iska 

massor 

 Rivnings-

betong 

Betong med 

föroreningar 

Betong 

Betongpelare 

Krossning och återvinning som utfyllnad. 

Övriga 

mineral-

iska 
massor 

Sanitetsporslin med 

kvarsittande armaturer 

Lättklinker 

Cembrit (Fiber-
cementskivor) 

Om ett avfall av kakel eller klinker misstänks 

innehålla kadmium ska demontering ske varsamt 

så att det inte krossas. Lokal myndighet kontaktas 
för placering. 

 Schakt-
massor 

Förorenade massor Bergkross  Som utfyllnad 

el. byggande 

av bullervallar 
 

 

Deponi 

(ut-
sorterat) 

 Plan-

glas 

  Isolerrutor med PCB 

Speglar 

Glasrutor utan bågar 

 

Fönster Sorteras helst separat för återvinning. Glas för 

återvinning får ej innehålla blyspröjs eller 

träbågar. För återvinning av sådana ska glaset 

separeras på arbetsplatsen eller glasmästare 
kontaktas om möjlighet för återvinning. 

 

Stenull, riven  Isolering/stenull Trämoduler 

 

Undersök om återvinning är möjlig, annars till 

deponi. 

 

 Övrigt till deponi Organiskt avfall, 

Brännbart mer än 10 %, 

Avfall med CFC, 
Farligt avfall, El-avfall 

Gips 

Gipsfiberskivor, 
byggskivor 

  

El-avfall    Kablar (koppartråd 

+ PE-HD/LD, PP) 

Kablar Kablar får endast läggas i skrot- och 

metallfraktion om det är mindre mängder. Ska 

förvaras inlåst p.g.a. stöldrisk.  

Till godkänd 

kabel-

granulerare 

eller till en 

metallskrot 

som får 

hantera el-
avfall. 
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6.3.2 C2 Transport 

Gränserna för transportmodulen inkluderar alla transporter som krävs för att 

bortskaffa rivningsavfallet, alltså fram tills avfallsavslutet (avsnitt 2.4.1). För 

Tallbackenhuset kan avfallshantering av allt rivningsavfall ske på anläggningar 

tillhörande Ragn-Sells AB och Dåva deponi och avfallsanläggning (Umeva 2013; 

Umeå Energi, 2011). Transportsträckor och transportmedel redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Transportsträcka och transportmedel vid bortskaffning av rivningsavfallet. 

Sträcka Transportmedel Distans [km] 

Tallbackenhusen (Tallparksvägen) – Ragn-Sells AB (Dåva 

Energiväg). Samma område som Dåva deponi och avfallsanläggning. 
Lastbil, Euroklass 5 14 

 

6.3.3 C3 Avfallshantering och C4 Sluthantering 

I delmodul C3 ingår insamling av avfallsfraktioner från rivningsplatsen och 

behandling av avfall som avses för återanvändning, materialåtervinning och 

energiåtervinning fram tills avfallsavslutet. I delmodul C4 kvantifieras all 

miljöpåverkan som resulterar från slutgiltigt bortskaffande av material såsom 

neutralisering, förbränning och deponi (se även avsnitt 2.4).  

Tallbackens livslängd om 50 år innebär osäkerheter gällande diverse 

utvecklingsområden (teknologi, lagstiftning, etc.) men också om markintentioner efter 

rivningen av byggnaden (kanske kan husgrunden återanvändas vid planer för 

nybyggnation). Enligt Ekvall et al. (2007) kan framtidsstudier såsom forecasting eller 

backcasting integreras i LCA:n för att bättre modellera framtida avfallsscenarier och 

teknologier. Detta har inte funnits utrymme att göra i examensarbetet och ska heller 

inte göras enligt rådande standarder för EPD; avfallsscenarier ska istället baseras på 

lösningar och teknologier som har bevisats vara ekonomiskt och teknologiskt 

genomförbara (EN SS-EN 15978). I följande avsnitt beskrivs därför rådande metoder 

för att hantera rivningsavfall i Umeås kommun där Tallbackenhusen ska byggas. 

Eftersom avfallshanteringsmetoder för rivningsavfall varierar regionalt har även en 

kartläggning av befintliga teknologier för respektive materialfraktion utförts. Den 

ämnar utgöra underlag i Tyréns plattformsarbete för livscykelanalyser och 

miljödeklarationer, där tekniskt/ekonomiskt möjliga/bärkraftiga hanteringsmetoder 

för ett adresserat rivningsmaterial kan stämmas av med regional praxis. 

Kartläggningen återges i form av en tabell i Bilaga 8.  

Rådande metoder för att hantera rivningsavfall   

Kretsloppsrådets riktlinjer för sortering av rivningsavfall är tydliga, men det finns 

trots det flera risker för att avfallet i praktiken inte sorteras enligt Tabell 4. Orsaker till 

det kan till exempel vara: lokala förutsättningar för placering av containrar på 

rivningsplatsen; problem att separera olika material från varandra; sorterings- och 

hanteringskostnader; och att nischade återvinningsanläggningar, till exempel för glas 

eller gips, inte finns inom ett ekonomiskt rimligt avstånd från rivningsobjektet.  

Waste & Resources Action Programme (WRAP) har i Storbritannien gjort flertalet 

studier kring rivningsavfall och hur detta sorteras och tas omhand. I en 

enkätundersökning konstateras till exempel att 96,5 % av det årliga rivningsavfallet 

2010 undveks deponering (WRAP, 2011). Detta bekräftas ytterligare av diverse 

fallstudier utförda av WRAP: 96,3 vikt-% av rivningsavfallet från ett flerbostadshus 
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utanför Birmingham återanvändes eller materialåtervanns (WRAP, 2007a); 95,9 vikt-

% av rivningsavfallet från två bostadskvarter i Glasgow, Skottland, materialåtervanns 

(WRAP, 2007b); och 98 vikt-% av rivningsavfallet från Cardiff City Centre 

materialåtervanns (WRAP, 2007c). Återvinningsfrekvensen beror dock till stor del av 

den höga andelen betong och tegel som återvanns (minst 94 vikt-% av de 

återvinningsbara materialen för alla tre fallen). Liknande siffror gäller även för 

Danmark och Nederländerna där 94,9 vikt-% respektive 98,1 vikt-% av allt bygg- och 

rivningsavfall återvanns 2005-2006 (Fischer & Werge, 2009). Motsvarande svensk 

data har inte kunnat erhållas. 

Överlag finns det väldigt lite data över hantering av bygg- och rivningsavfall, vilket 

också bekräftas av Fischer och Werge (2009). Samtal med sakkunniga avfalls- och 

rivningsentreprenörer intygar dock att liknande siffror som för Storbritannien, 

Danmark och Nederländerna även gäller för Sverige: mellan 70 % och upp till 98 % 

av allt rivningsavfall återanvänds och materialåtervinns idag, där 

återvinningsfrekvensen beror av rivningsobjektets karaktär (Referensgrupp, 2013).  

Rådande tekniker för hantering av rivningsavfall i Umeå ges i Tabell 6. 

Avfallsfraktionerna bygger på Kretsloppsrådets riktlinjer (Tabell 4) och 

avfallshanteringsteknikerna bygger på samtal med Allmiljö AB och Ragn-Sells AB i 

Umeå (Referensgrupp, 2013) samt på litteratur (se Bilaga 8). I Tabell 5 redovisas 

även kvantiteter samt avfallets relation till PPP (principen förorenaren betalar) för 

respektive avfallskategori. Observera att teknikerna för avfallshantering gäller för 

rivningsavfall och inte nödvändigtvis för byggavfall. Avfallshanteringsteknikerna är 

därefter grupperade i kvittblivningskategorierna: 

- återanvändning,  

- återvinning,  

- energiåtervinning (material med ekonomiskt värde och där verkningsgraden i 

energiutvinningen är minst 60 %),  

- förbränning (material som inte kan säljas till kraftvärmeverk eller där 

verkningsgraden i energiutvinningen är mindre än 60 %), 

- och deponi.  

Tallbackenshusets rivningsavfall, med tillhörande procentuell fördelning mellan de 

olika kvittblivningskategorierna, illustreras i en materialflödeskarta i Figur 22. Den 

procentuella fördelningen är baserad på samtal med Referensgruppen (2013). 
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Tabell 6. Beskrivning av hanteringsmetoder för rivningsavfall i Umeå, uppdelat på respektive avfallsfraktion. 

Avfallsfraktion Avfallsslag  [ton] Avfallshanteringsmetod Principen förorenaren betalar (PPP) 

Trä/Brännbart Limträ 436 Krossning och flisning för energiåtervinning av dieseldriven utrustning. 

Endast byggavfall materialåtervinnas ibland. Upp till 75 % av en 

byggnads limträ kan återanvändas om det demonteras varsamt (Tyréns, 

2013b). I fallstudien antas 50 % kunna återanvändas. 

Flisat rent trä innehar ett ekonomiskt värde; det säljs vidare till 

kraftvärmeverk för energiåtervinning. Träavfall från 

rivningsprojekt har lägre klassificering än rent byggträ och 

försäljningspriset är därför också lägre. Försäljning innebär enligt 

PPP att miljöbelastningen för förbränningsprocessen allokeras till 

nästa livscykel (värme/el). 

Övrigt trä 45 

Dörrar 5 

Fönsterbågar 4 

Plast/Brännbart Plaströr (PE) 6 Cellplaster, om de är rena, mals i en kvarn följt av materialåtervinning; 

annars energiåtervinning. I princip all cellplast från rivningsobjekt, 

med eventuellt undantag för prefabricerade konstruktioner, 

energiåtervinns. Plaströr som inte innehåller PVC samt sylomer krossas 

med grävmaskin och energiåtervinns. Plaströr med PVC deponeras.  

Brännbar, ren plast innehar ett ekonomiskt värde och säljs till 

kraftvärmeverk för energiåtervinning. Plaströr och cellplaster 

antas vara rena nog för försäljning och därför redovisas 

kvittblivningens miljöbelastning i nästa livscykel (värme/el). 

Miljöbelastningen för förbränning av övrig plast, som inte säljs, 

redovisas i modul C.  

Cellplast (PS) 9 

Sylomer (PUR) 0,4 

Skrot & metall Stål+järn 20+8 Materialåtervinning till nästan 100 %, manuell nedmontering. 

Metallerna sorteras beroende på materialtyp alt. i blandad skrotfraktion. 

Spik och skruv sorteras bort med magneter efter träflisning. Askan 

efter förbränning kontrolleras även den på metallinnehåll. De metaller 

som inte sorteras ut för återvinning antas gå till förbränning/deponi. 

Metaller besitter ett ekonomiskt värde och säljs därför till 

återvinning. Miljöbelastningen för återvinningsprocesserna ligger 

utanför systemgränserna. Rostfritt stål 0,9 

Koppar (rör) 0,6 

Fyllnadsmassor Betong/betongpelare 959 Krossning på rivningsplatsen och materialåtervinning som 

fyllnadsmaterial till 100 %, antingen på rivningsplatsen eller i enklare 

skogsvägar. Fibercementskivor krossas och skiktas för att separera ut 

det organiska materialet, vilket förbränns medan det inerta deponeras.  

Väldigt svårt att få betalt för rivningsbetong (säljs väldigt sällan 

vidare som råmaterial), materialet antas därför inte säljas vidare. 

Miljöbelastningen för kvittblivning ska därför redovisas i modul 

C, trots att processen kategoriseras som materialåtervinning.  

Lättklinker 228 

Fibercementskivor 25 

Deponi Glasrutor 14 Fönsterglas och gips krossas med grävmaskin följt av deponering. 

Isolering deponeras.  

Materialet säljs inte vidare. Miljöbelastningen för kvittblivning 

av avfallet ska därför redovisas i modul C. 
Isolering/stenull 36 

Gips/Gipsfiber 95 

El-avfall 

K
ab

la
r Plast (PE+PP) 0,7+1 Metallen materialåtervinns och plasten energiåtervinns, 90-95 %. 

Plasten på de kablar som inte utsorteras antas gå till förbränning. 

Metallen säljs till återvinning och plasten, som går via 

kabelåtervinningen, antas vara ren nog för att säljas till 

energiåtervinning. Miljöbelastningar för förbränning av ej 

utsorterad plast och koppar redovisas i modul C.  
Koppar 1,0 
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Figur 22. Materialflödeskarta över Tallbackenhusets rivningsavfall. Kvittblivningskategorierna är återanvändning, återvinning, 

energiåtervinning, förbränning samt deponi, och uttryckt i vikt-% av den totala avfallskategorin.   
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Sluthanteringsandel för extraction-load och hybrid-metoden 

I teorin för extraction-load metoden ska miljöbelastningen för slutgiltig 

avfallshantering allokeras till extraheraren av det jungfruliga materialet (avsnitt 

5.3.2). Det gäller även för hybrid-metoden, fast då endast 50 % av 

sluthanteringsbelastningen av det jungfruliga materialet samt 50 % av belastningen 

för den faktiska sluthanteringen (avsnitt 5.5). Av det material som skickas till 

återanvändning eller materialåtervinning ska därmed belastningen för den 

efterföljande sluthanteringen av andelen jungfruligt material allokeras till 

extraheraren. Andelen jungfruligt material är baserat på data i Bilaga 8, men återgiven 

i Tabell 7 tillsammans med slutgiltig avfallshantering för respektive materialkategori.  

Tabell 7. Den jungfruliga materialandelen avgör miljöbelastningen för sluthantering 

i extraction-load och hybrid-metoden. I tabellen ingår även återvinningsandel 

eftersom den också inverkar på sluthanteringsandelen i hybrid-metoden. Även 

slutgiltig avfallshanteringsmetod beskrivs kort.  

Material Jungfrulig 
andel 

Återvinnings-
andel 

Sluthanterings-
andel 
extraction-load 

Sluthanterings-
andel hybrid- 
metoden 

Slutgiltig 
avfallshantering 
(antagen) 

Cellplast 

(XPS) 
70 % 100 % 70 % 35 % 

Hantering/deponi av 

energiaskor. 

Järn 
60 % 95 % 60 % 32,5 % 

Förbränning följt av 
deponi. 

Koppar 

58 % 95 % 58 % 31,5 % 

Förbränning och 

hantering av 

energiaskor. 

Plaströr 

(PE, PP) 
100 % 100 % 100 % 50 % 

Hantering/deponi av 

energiaskor. 

Stål 
60 % 95 % 60 % 32,5 % 

Förbränning följt av 

deponi. 

Trä 
100 % 100 % 100 % 50 % 

Hantering/deponi av 

energiaskor. 

Betong/ 

lättklinker

/fiber-
cement 

100 % 100 % 100 % 50 % 

Fyllnadsmaterial på 

rivningsplats eller 

enklare vägar. 

Återvinning antas 

därför motsvara 

sluthantering. 

 

6.4 Miljöpåverkansbedömning för avfallsscenarier i modul C 

I detta avsnitt kvantifieras miljöpåverkan för Tallbackenhusets livsavslut, vilket 

inkluderar en jämförelse mellan de tre kompatibla open-loop allokeringsmetoderna: 

cut-off, extraction-load och hybrid-metoden. Alla processer som använts i Simapro 

vid analysen av Tallbackenhusets livsavslut återfinns i Bilaga 9. 

Avfallsbehandlingsmetoder och materialflöden är baserade på Tabell 6, Tabell 7 och 

Bilaga 8. Multifunktionella processer har i livscykelanalysverktyget Simapro 

allokerats enligt underliggande fysikaliska samband. Påverkanskategorier är enligt 

avsnitt 6.1.6.  

6.4.1 Kvantifiering av miljöpåverkan 

I Tabell 8 kvantifieras miljöpåverkan för Tallbackenhusets livsavslut för 

påverkanskategorierna: global uppvärmning (kg CO2), nedbrytning av stratosfäriskt 

ozon (kg CFC 11 ekv), försurning av mark och vatten (kg SO2 ekv), övergödning (kg 
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(PO4)
3-

 ekv), bildning av fotooxidanter (kg C2H4), förbrukning av abiotiska resurser-

grundämne (kg Sb ekv) och förbrukning av abiotiska resurser-fossila bränslen (MJ, 

nettovärmevärde). 

Tabell 8. Kvantifierad miljöpåverkan för Tallbackenhusets livsavslut enligt 

påverkanskategorier i EN 15804. 

Påverkans-
kategori 

Indikators-
enhet 

Modul C1 till C4 

Livsavslutet 

  C1 C2 C3 C4 C4 C4 

   
Cut-off Extraction-

load 

Hybrid 

Global 

uppvärmnings-

potential 

kg CO2 ekv 2,0*103 4,4*103 4,4*103 4,2*103 4,8*103 4,5*103 

Nedbrytning av 

stratosfäriskt 

ozon 

kg CFC 11 

ekv 
2,4*10-4 7,0*10-4 5,7*10-4 3,3*10-4 3,9*10-4 3,6*10-4 

Försurning av 

mark och vatten 
kg SO2 ekv 15 13 32 9,1 13 11 

Övergödning kg (PO4)
3- ekv 3,5 3,5 7,8 4,7 13 8,8 

Bildning av 

fotooxidanter 
kg eten ekv 0,40 0,54 0,88 0,32 0,47 0,39 

Förbrukning av 

abiotiska 

resurser-

grundämne 

kg Sb ekv 13 31 28 14 17 15 

Förbrukning av 

abiotiska 

resurser-fossila 

bränslen 

MJ, 

nettovärme-

värde 

29*103 70*103 63*103 31*103 37*103 34*103 

 

Biogena CO2 utsläpp och upptag 

Biogena kolupptag beräknas enligt ILCD Handboken (se kapitel 3). Upptagen 

relaterade byggnadens livsavslut behöver inte korrigeras med en korrektionsfaktor 

eftersom livsavslutets livslängd är 0 år.  

Tabell 9. Kvantifierade biogena CO2 utsläpp och upptag för Tallbackenhusets 

livsavslut. 

Påverkans-
kategori 

Indikators-
enhet 

Modul C1 till C4 

Livsavslutet 

  C1 C2 C3 C4 C4 C4 

   

Cut-off Extraction-

load 

Hybrid 

Biogena utsläpp 

(inkl. från land-

transformation) 

kg CO2 ekv 3,2 12 650 10*103 10*103 10*103 

Biogena upptag kg CO2 ekv 3,5 14 640 5,4 6,8 6,2 
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I Figur 23 redovisas biogena utsläpp och upptag för respektive delmodul. Allokering 

enligt cut-off metoden inkluderar delmodul C1, C2, C3 och C4 C-O och vid 

allokering enligt hybrid och extraction-load adderas påslag för respektive metod; 

påslag som utgörs av de additiva sluthanteringsbelastningarna. De biogena utsläppen 

redovisas som positiva värden medan upptagen redovisas som negativa. 

 

Figur 23. Biogena utsläpp (positivt värde) och upptag (negativt värde). 

De biogena utsläppen genereras primärt från förbränningen av Tallbackenhusets 

trädörrar, som inte bedömdes säljas vidare till förbränningsanläggningar och därför 

inte heller inbegreps av PPP. De biogena upptagen i delmodul C3 härstammar från 

förbrukningen av svensk elmix under förbehandlingen av träavfall för återvinning 

(flisning). I processen för svensk elmix utgörs en energiandel av träflis, och i 

modelleringen av el från träflis så ingår en korrektionsfaktor för allokering mellan 

samprodukterna trävirke och övriga trärester (allokering gjord på ekonomiska 

samband, se avsnitt 4.5.4). Genom denna korrektionsfaktor så uppstår ett litet upptag 

av biogen koldioxid i modul C.  

6.4.2 Skillnader i miljöpåverkan mellan cut-off, extraction-load och hybrid-
metoden 

I Figur 24 illustreras skillnaderna i miljöpåverkan mellan de tre open-loop 

allokeringsmetoderna cut-off (C-O), extraction-load (E-L) och hybrid-metoden för 

delmodul C4. Skillnader i miljöpåverkan mellan allokeringsmetoderna gäller endast i 

delmodul C4 på grund av metodernas olika sätt att allokera den slutgiltiga 

avfallsbehandlingen.  
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Figur 24. Skillnader i miljöpåverkan mellan de tre open-loop allokeringsmetoderna 

cut-off (C-O), extraction-load (E-L) och hybrid-metoden i delmodul C4. 

Skillnaderna i miljöpåverkan mellan delmodulerna C4 cut-off, C4 hybrid och C4 

extraction-load och deras utslag på den totala miljöpåverkan för modul C illustreras i 

Figur 25.  

 

 

Figur 25. Skillnader i miljöpåverkan mellan delmodulerna C4 cut-off (C-O), C4 

Hybrid och C4 extraction-load (E-L) och deras utslag på den totala miljöpåverkan 

för modul C. 100 % motsvarar total miljöpåverkan vid allokering enligt cut-off och 

allt där utöver motsvarar den procentuella ökning som hybrid och extraction-load 

metoden bidrar till i delmodul C4. 

Figur 25 ska läsas som att den totala miljöpåverkan vid allokering enligt cut-off 

metoden motsvarar 100 %, fördelat mellan de olika delmodulerna. Allt utöver 100 % 
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motsvarar den procentuella ökning i total miljöpåverkan som hybrid och extraction-

load metoden bidrar till i delmodul C4. 

6.4.3 Analys av miljöpåverkansbedömningen i modul C 

Extraction-load metoden bidrar till högst beräknad miljöpåverkan i alla kategorier, 

följt av hybrid-metoden och därefter cut-off metoden. Skillnaderna i miljöpåverkan 

beror på olika tillvägagångssätt att allokera sluthanteringsbelastningar som jungfrulig 

materialproduktion förr eller senare ger upphov till. Till skillnad från både cut-off och 

hybrid metoden så allokeras alla sluthanteringsbelastningar i extraction-load metoden 

till den som extraherar jungfruligt material, oavsett om materialet går till återvinning 

eller inte. Därför bidrar också extraction-load metoden till högst beräknad 

miljöpåverkan, vilket är i linje med allokeringsteorierna.  

Anmärkningsvärd är övergödningskategorin i Figur 25, vilken visar på över 60 % 

ökning om allokering görs enligt extraction-load istället för cut-off. Detta påfallande 

tillskott beror på extraction-load metodens allokering av sluthanteringsbelastningar, 

här specifikt från energiåtervinningen. Enligt extraction-load metoden så ska 

sluthanteringsbelastningar allokeras till extraheraren av det jungfruliga materialet, och 

då primär träråvara används i Tallbackenhuset, som i slutet av livscykeln 

energiåtervinns, så ska miljöpåverkan relaterad hantering och deponering av 

efterföljande energiaskor allokeras till extraheraren; alltså till Tallbackenhusets 

livscykel. I energiaskorna, från i huvudsak träråvara, återfinns rester av näringsämnen 

såsom fosfor vilket resulterar i ett påslag i övergödningskategorin. Cut-off metoden 

återspeglar inte denna miljöpåverkan som sker längre ner i produktkaskaden, eftersom 

materialet energiåtervinns och belastningarna bortallokeras, och därför blir allokering 

enligt extration-load metoden väsentligt högre i denna påverkanskategori än cut-off 

metoden. 

Vidare så vilar extraction-load metoden på idén att alla jungfruliga material så 

småningom resulterar i en slutgiltig avfallshanteringsprocess. Även om extraction-

load metoden kan sägas återspegla framtida miljöpåverkan av jungfruliga material 

som återvinns, så misslyckas metoden i att återspegla teknologisk progression: alla 

jungfruliga material transformeras, enligt extraction-load, så småningom till avfall 

vilket inte är rimligt; särskilt inte gällande metaller. Samma sak gäller för hybrid-

metoden, fast i en något moderatare version. 

De förhållandevis höga utsläppen av biogen koldioxid som beror på förbränning av 

Tallbackenhusets trädörrar, som inte bedömdes säljas vidare till 

förbränningsanläggningar och därför inte inbegreps av PPP. De förhållandevis låga 

utsläppen av fossil koldioxid (jämför mot biogen) beror av den höga graden 

energiåtervinning – plaster innehållandes fossilt kol säljs vidare till kraftvärmeverk – 

vilket resulterar i att utsläppen allokeras till nästa produktcykel enligt PPP. Notera 

dock att sådana utsläpp kan förväntas återkomma till byggnadens livscykel genom 

dess användningsfas, i delmodul B6, där fjärrvärme konsumeras.  

Det kan fastställas att skillnaderna i beräknad miljöpåverkan mellan open-loop 

allokeringsmetoderna till stor del beror av antagna sluthanteringsmetoder och att 

deras utslag på den totala miljöpåverkan i modul C är märkbar men överlag inte 

signifikant. Om byggnadens återanvändnings-, återvinnings- och energiåtervinnings-

grad dock vore lägre skulle miljöpåverkan i modul C vara betydligt högre. Värt att 

understryka är därför miljönyttan i att återanvända och återvinna komponenter och 

material och därmed öka användningen av sekundära material i både byggnaders som 

andra produkters livscykler. I skedet för byggnadens livsavslut gäller således att 
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demontera för återanvändning och återvinning för att minimera miljöpåverkan; både 

för det studerade produktsystemet som för efterföljande.  

6.5 Undvikna miljöbelastningar i modul D 

Undvikna belastningar i modul D beräknas enligt avsnitt 2.5 och Bilaga 1. Underlag 

till beräkningar av undvikna belastningar utgörs av nettoflödet av sekundära 

material/bränslen som kan ersätta dito primära. Andelen sekundära material i inflödet 

och utflödet från Tallbackenhuset är baserat på litteratursammanställningen i Bilaga 8 

samt Referensgruppen (2013) och anges i Tabell 10. Observera att utflödet av 

sekundära material endast är en uppskattning baserad på rådande nivåer av 

materialåtervinning från rivningsprojekt i Sverige. Uppskattningen gjordes av 

Referensgruppen (2013) och stämdes av mot litteraturen, se avsnitt 6.3.3. Detta är 

också i linje med EN 15804, där scenarier ska baseras på teknologier som bevisats 

vara ekonomiskt bärkraftiga och tekniskt genomförbara (SS-EN 15804:2012). 

Tabell 10. Andel sekundära material som möjliggör ersättning av dito primära. 

Material Andel sekundärt 
material i inflödet, 
Modul A1-A3 

Andel sekundärt 
material i utflödet, 
Modul C 

Andel sekundära material 
för tillgodoräknande i 
Modul D 

Cellplast (XPS) 30 % 100 % 70 % 

Järn 40 % 95 % 55 % 

Koppar 42 % 95 % 53 % 

Plaströr (PE, PP) 0 % 100 % 100 % 

Stål 40 % 95 % 55 % 

Trä 0 % 100 % 100 % 

Betong/lättklinker

/fibercement 

0 % 100 % 0 %2 

 

I Tabell 11 kvantifieras nettoflödet av sekundära material och vilka belastningar som 

antas undvikas genom återvinning. I tabellen anges dessutom proceduren för 

tillgodoräknandet av undvikna belastningar i modul D.  

Tabell 11. Kvantifiering av nettoflödet av sekundära material som utgör underlag för 

tillgodoräkning av undvikna belastningar i Modul D. 

Material Total 
mängd 
[ton] 

Nettoflöde av 
sekundära 
material [ton] 

Undvikna 
belastningar 

Tillgodoräknande i Modul D 

Cellplast 

(XPS) 

9,4 9,4*0,70 = 6,6 6,6 ton XPS ger vid 

energiåtervinning 60 GJ 

värme och 30 GJ el 

(9,05 MJ värme/kg 

avfall, 4,51 MJ el/kg 
avfall3). 

Energiåtervinningsbelastningar för 

förbränning av XPS minus belastningar 

för 60 GJ värmeproduktion från 

eldningsolja4 och 30 GJ elproduktion från 

genomsnittlig energimix. 

                                                 
2 Sekundär betong, lättklinker och fibercement antas inte ersätta motsvarande primära material utan endast 

resultera i fyllnadsmaterial.  

3 Data från ”Disposal, polystyrene, 0.2% water, to municipal incineration/CH”, Ecoinvent, Simapro. 
4 Sekundära plaster vid energiåtervinning antas ersätta primära fossila bränslen vid värmeproduktion, vilket i Dåva 

1 kraftvärmeverk motsvarar eldningsolja. Elektricitet som produceras från plastförbränning antas inte ersätta 
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Järn 8,8 8,8*0,55 = 4,8 4,8 ton undviken 

jungfrulig 
järnproduktion. 

Återvinningsbelastningar för 4,8 ton järn 

minus belastningar för 4,8 ton jungfrulig 
järnproduktion. 

Koppar 1,6 1,6*0,53 = 0,85 0,85 ton undviken 

jungfrulig 

kopparproduktion. 

Återvinningsbelastningar för 0,85 ton 

koppar minus belastningar för 0,85 ton 

jungfrulig kopparproduktion. 

Plaströr 

(PE) 

6,6 6,6*1,00 = 6,6 6,6 ton PE ger vid 

energiåtervinning 66 GJ 

värme och 33 GJ el 

(10,02 MJ värme/kg 

avfall; 5 MJ el/kg 

avfall5). 

Energiåtervinningsbelastningar för 

förbränning av PE minus belastningar för 

66 GJ värmeproduktion från eldningsolja2 

och 33 GJ elproduktion från 
genomsnittlig energimix. 

Plaströr 
(PP) 

0,9 0,9*1,00 = 0,9 0,9 PP ger vid 

energiåtervinning 7 GJ 

värme och 4 GJ el (7,54 

MJ värme/kg avfall; 
3,74 MJ el/kg avfall6). 

Energiåtervinningsbelastningar för 

förbränning av PP minus belastningar för 

7 GJ värmeproduktion från eldningsolja2 

och 4 GJ elproduktion från genomsnittlig 
energimix. 

Stål 20 20*0,55 = 11 11 ton undviken 

jungfrulig 
stålproduktion. 

Återvinningsbelastningar för 11 ton stål 

minus belastningar för 11 ton jungfrulig 
stålproduktion. 

Trä 480 480*1,00 218 ton sekundärt limträ 

undviker 218 ton 

primärt. 266 ton 

sekundärt trä (218 ton 

limträ, 8 ton plywood, 

40 ton övrigt trä) till 

energiåtervinning 

ersätter 266 ton primärt 

trä för 
energiproduktion. 

Återanvändningsbelastningar för 218 ton 

sekundärt limträ minus belastningar för 

218 kg jungfrulig limträproduktion. 

Energiåtervinningsbelastningar för 

sekundärt trä (218 ton limträ, 8 ton 

plywood, 40 ton övrigt trä) minus 

belastningar för dito primärt material för 
energiåtervinning. 

 

I Tabell 12 kvantifieras miljöpåverkan för återvinning och miljöpåverkan för 

motsvarande jungfrulig produktion. Den undvikna miljöpåverkan som tillgodoräknas i 

Modul D är differensen i miljöpåverkan mellan sekundär (återvunnen) och primär 

(jungfrulig) material-/bränsleproduktion. 

Tabell 12. Kvantifiering av miljöpåverkan för sekundära och primära 

material/bränslen samt undviken miljöpåverkan för tillgodoräkning i Modul D. 

Påverkans-
kategori 

Indikators-
enhet 

Miljöpåverkan, 
sekundära 
material/bränslen 

Miljöpåverkan, 
primära 
material/bränslen 

Undviken 
miljöpåverkan, 
Modul D 

Global 

uppvärmning 
kg CO2 ekv 67*103 -111*103 -43*103 

Nedbrytning av 

stratosfäriskt ozon 
kg CFC 11 ekv 9,0*10-4 -1,0-2 -9,2*10-3 

Försurning av mark 

och vatten 
kg SO2 ekv 130 -620 -490 

Övergödning kg (PO4)
3- ekv 130 -370 -240 

Bildning av 

fotooxidanter 
kg eten ekv 10 -58 -48 

                                                                                                                                            
elektricitet från eldningsolja eftersom eldningsoljan endast används som startbränsle och vid värmeproduktion 

extra kalla vintrar. 
5 Data från “Disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration/CH”, Ecoinvent, Simapro. 
6 Data från ”Disposal, polypropylene, 15.9% water, to municipal incineration/CH” 
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Förbrukning av 

abiotiska resurser-

grundämne 

kg Sb ekv 140 -820 -670 

Förbrukning av 

abiotiska resurser-

fossila bränslen 

MJ, nettovärme-

värde 
24*104 -16*105 -13*105 

 

I Figur 26 redovisas Tallbackenhusets totala miljöpåverkan – exklusive 

konstruktionsfas (modul A4-5) och driftsfas (modul B1-7) – efter att den undvikna 

miljöpåverkan genom återanvändning/återvinning/energiåtervinning tillgodoräknats 

för respektive påverkanskategori. Negativt värde motsvarar tillgodoräknad undviken 

miljöpåverkan. Undvikna belastningar är oberoende open-loop allokeringsmetod. 

Eftersom respektive allokeringsmetods utslag på Tallbackenhusets totala 

miljöpåverkan (A1-C4) är marginell så redovisas endast cut-off metoden i Figur 26. 

Observera att Figur 26 endast är till för att illustrera de undvikna belastningarnas 

utslag på byggnadens livscykel – vid redovisning i en EPD ska resultaten från modul 

D inte subtraheras övriga moduler.  

 

Figur 26. Belastningar som undviks genom 

återanvändning/återvinning/energiåtervinning uttryckt i procent av den totala 

miljöpåverkan för Tallbackenhusets respektive påverkanskategori. 

6.5.1 Analys av undvikna belastningar i modul D 

Andelen undvikna miljöbelastningar beror av antaganden om vilka primära 

material/bränslen som substitueras av de sekundära. Det ges inga tydliga 

substitutionsprinciper i EN 15804 eller EN 15978 vilket kan leda till godtycklighet 

eller rent av vinkling av resultat. Riktlinjer om vad som substituerar vad måste 

fastställas i produktkategoriregler för byggnader för att undvika en sådan 

godtycklighet. I examensarbetet antogs sekundära biogena material/bränslen ersätta 

primära biogena material/bränslen och sekundära fossila material/bränslen (plaster) 

ersätta primära fossila material/bränslen (oljor). Det går att ifrågasätta en sådan 

substitution med argument att träbränslen på sikt kommer fasa ut fossila bränslen i 

kraftvärmeverk, och att sekundära biogena bränslen därför kan antas ersätta primära 

fossila bränslen. Kanske vore den mest verklighetsförankrade lösningen att energi 
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genererad av sekundära bränslen oavsett karaktär förmodas ersätta en nationell 

energimix. Det har inte gjorts i examensarbetet vilket kan kritiseras. 
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7 DISKUSSION 

Syftet med en EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information 

om varors och tjänsters miljöprestanda: produkter ska kunna jämföras under samma 

premisser och därigenom underlätta miljövänliga val. Genom att beskriva en produkts 

miljöprestanda, ge ett miljökvitto, ska en EPD leda till en ”miljöeffektinriktning”; inte 

explicit bidra till att produkter utformas på miljövänligt bästa sätt. Underliggande är 

här en tilltro på att deklarationens transparens implicit ska bidra till en utveckling av 

miljövänligare produkter, att det rationella valet sållar bort de miljökvitton med för 

hög belastning på naturen och lyfter fram de bättre tills den dag då också de 

konkurreras bort, i en ständig cyklisk progression. Men eftersom faktorerna som 

underbygger ett val är otroligt mångfacetterade, och säkerligen inte alltid rationella, är 

det rimligt att ställa frågan: tas hela potentialen hos en EPD verkligen tillvaras på?  

Diskussionen nedan följer samma struktur som presentationen av resultaten: först 

diskuteras systemgränser och allokeringsprinciper följt av fallstudien, men med 

kontinuerlig hänvisning till frågeställningen i föregående stycke.  

7.1 Allokering i byggnadens livsavslut 

Allokering handlar om att fördela miljöbelastningar från en process som är gemensam 

för flera produktsystem och/eller funktioner mellan processens ingående element, att 

adressera den miljöbelastning som är relaterad endast den studerade 

produkten/funktionen. Allokering ska försöka undvikas, om det inte går baseras på 

underliggande fysikaliska samband, och som sista alternativ baseras på andra 

relationer (fysiska, ekonomiska). I den meningen är allokering till sin form deskriptiv 

och den återspeglar objektivt olika funktioners eller produktsystems 

miljöbelastningar. Men vid allokering på kaskadnivå så förflyktigas den deskriptiva 

formen i och med relationen extrahering-återvinning-sluthantering, och problematiken 

i att objektivt avgöra vilket produktsystem som är upphovsman till och ansvarig för 

respektive process leder till normativa ställningstaganden snarare än deskriptiva. (Till 

vilket produktsystem kan till exempel belastningarna för en återvinningsprocess 

objektivt allokeras? Vem är den huvudsakliga upphovsmannen till 

återvinningsprocessen?). I sådana normativa ställningstaganden finns inneboende 

incitament till att agera på ett visst sätt: antingen så premieras produktionen av 

återvinningsbara produkter, eller produktionen från återvinningsbara material, eller 

produktionen av jungfruliga material; eller så belastas produktionen extra när den 

utgörs av jungfruliga material.  

Om allokering på kaskadnivå inte kan vara deskriptiv så återspeglar valet av open-

loop allokeringsmetod i EPD:n ett önskvärt beteende; ett premierande av vissa 

aktiviteter. Detta görs redan idag eftersom allokering på kaskadnivå för byggnadsverk 

ska göras enligt cut-off metoden. Cut-off metoden nämns inte explicit i EN 15804 och 

EN 15978, men å andra sidan är det den enda open-loop allokeringsmetod som till 

fullo är kompatibel med systemgränserna. Det är en metod som premierar 

produktionen av återvinningsbara produkter men som inte bejakar problematiken i att 

extrahera jungfruliga material. Om alla resurser vore förnyelsebara och ofarliga för 

mänskliga och naturliga system är det kanske en metod att föredra, men eftersom så 

inte är fallet och vår samtids enorma resursuttag tycks balansera på randen till 

ekologisk kollaps, är det kanske värt att fundera över vilket beteende som en EPD 

borde bidra till, och vilket ansvar som en EPD faktiskt har. För det finns ett ansvar – 

EPD:er används som underlag vid hållbara upphandlingar – och då måste även EPD-
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processen per definition bidra till miljövänligare produkter; inte bara förlita sig på att 

deklarationens transparens leder till miljövänligare val som på sikt leder till en 

utveckling av miljövänligare produkter.  

Allokering på kaskadnivå enligt hybrid-metoden återspeglar reella, samtida problem 

relaterade överutnyttjande av naturresurser genom dess misskreditering av jungfrulig 

materialproduktion: ett misskrediterande som kan sägas vara moderat, till skillnad 

från extraction-load. Dessutom bejakar hybrid-metoden produktionen av 

återvinningsbara produkter, och i de fall där återvinningen nått vägs ände, genom till 

exempel kvalitetsförsämringar, får sluthanteraren endast betala hälften av 

miljöbelastningen för den slutgiltiga avfallshanteringen – det är ju trots allt inte 

sluthanteraren som ursprungligen gett upphov till att belastningen överhuvudtaget 

existerar. Observera här att dessa resonemang vilar på idén att återanvändning och 

återvinning alltid är att föredra – både före jungfrulig produktion och 

avfallsklassificering. För att hybrid-metoden ska kunna appliceras praktiskt ska 

beräkningar baseras på aktuell data endast, på data för rådande 

sluthanteringsteknologier, även om den verkliga sluthanteringen sker först långt 

senare. Detta kan kritiseras eftersom de som extraherar ett jungfruligt material, 

förbrukar det och därefter skickar det till återvinning – en återvinning som kan ske 

utan kvalitetsförluster – likväl debiteras sluthanteringsbelastningar som äger rum om 

kanske 100 år, eller som kanske med hjälp av teknikens utveckling i framtiden helt 

elimineras. Är det rimligt att extraheraren debiteras en miljöbelastning som sker i en 

avlägsen framtid, eller kanske aldrig äger rum? Och dessutom, är det rimligt att 

extraheraren debiteras en belastning som inte är direkt kopplad till sina egna 

aktiviteter – särskilt gällande det jungfruliga uttaget om det betraktas ur ett 

utilitaristiskt samhällsperspektiv. Ytterligare forskning om hybrid-metoden i 

kontexter som rör både EPD och LCA fordras för att säkerställa dess teori, potential 

och acceptans.  

EN 15804 och EN 15978 ger tydliga principer och riktlinjer vid definiering av skedet 

för en byggnads livsavslut för miljödeklarationer typ III, i synnerhet gällande 

informationsmodulernas ingående element och hur systemgränserna ska dras. Om 

dock inte så välstrukturerade så är allokeringsprinciperna inom det studerade 

produktsystemet väldefinierade. Otydlighet uppstår dessvärre vid metodval för 

allokering på kaskadnivå eftersom ingen metod uttryckligen föreskrivs; även om cut-

off metoden är den enda metod som till fullo är i linje med systemgränserna och PPP. 

Beroende på tolkning av standardens systemgränser går det argumentera att även 

extraction-load metoden är kompatibel med standarderna, och därför även den 

nyutvecklade hybrid-metoden. Ska standarderna strikt följas kan dock konstateras att 

cut-off metoden är den open-loop allokeringsmetod som uppfyller alla krav och som 

därför är den metod som rekommenderas. Men frågan om metodernas fulla 

kompatibilitet med standarderna är kanske egentligen inte så intressant eftersom 

också standarder kan vara plastiska och, enligt ovanstående argument, det viktiga med 

en EPD kanske snarare handlar om dess inneboende potential att skapa miljövänliga 

produkter än att leverera deklarationer med potential att leda till miljövänligare 

produktval. Med det sagt måste också noteras att det inte överensstämmer med 

miljödeklarationers typ III syfte enligt ISO 14025, men ytterligare diskussioner om 

vad miljödeklarationer typ III egentligen kan och samtidigt borde bidra till är 

önskvärt. 
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7.2 Fallstudie 

Vid praktisk tillämpning av byggnadens livsavslut för ett specifikt fall – 

Tallbackenhuset – så utkristalliseras ytterligare frågetecken i standarderna EN 15804 

och EN 15978 som måste utredas för att resultaten i Tyréns handbok ska kunna anta 

formen för produktkategoriregler för byggnader: 

 ”Scenarier ska baseras på teknologier som bevisats vara ekonomiskt 

bärkraftiga och tekniskt genomförbara” 

På vilken geografisk detaljnivå då? Gäller det inom ekonomiskt rimliga 

avstånd från den specifika plats där byggnaden är placerad eller gäller det 

teknologier som visats vara genomförbara oberoende geografiska avstånd? 

Till exempel så materialåtervinns fönsterglas i södra Sverige idag men lämnas 

på deponi i norra Sverige; på vilken avfallshanteringsmetod ska 

avfallsscenariot för fönsterglas baseras? I fallstudien baserades 

avfallsscenarier på rådande teknologier i den kommun som Tallbackenhusen 

ska byggas (Umeå), men eftersom livslängden är satt till 50 år kan det vara 

rimligt att anta att den ur miljösynpunkt bästa teknologi som praktiseras idag 

torde vara åtminstone kutym när byggnaden rivs. Om inte så spelar 

geografiska förutsättningar roll vid miljödeklarationen och två 

konstruktionsmässigt identiska produkter resulterar i olika miljöpåverkan 

under deras livscykel. Oavsett vilket måste denna riktlinje förtydligas för att 

undvika godtycklighet.  

 Hur ska biogena utsläpp och upptag av koldioxid hanteras i 

miljöpåverkansbedömningen?  

Det råder idag ingen konsensus i frågan om och i så fall hur biogena 

utsläpp/upptag av koldioxid ska redovisas och beräknas i 

miljöpåverkansbedömningen i en EPD. Olika sätt att redovisa biogena upptag 

kan ge olika utslag på den totala miljöbedömningen – till exempel om biogena 

koldioxidupptag krediteras påverkanskategorin global uppvärmningspotential 

– och det är därför viktigt att ge tydliga direktiv i vad som gäller för den typen 

av substanser; allt annat riskerar godtycklighet och vinkling av resultat till 

förmån för vissa intressen. Vid första anblick är det lätt att föreställa sig att 

biogen koldioxidbindning kvittas mot de biogena utsläpp som sluthanteringen 

förväntas resultera i. Detta är inte korrekt eftersom PPP gäller som säger att 

köparen av de biogena produkterna ska belastas för emissionerna som den 

köpta produkten resulterar i. Det innebär för en byggnad att de biogena 

kolupptagen kan tillgodoräknas som ett uppskjutet koldioxidutsläpp, eller som 

en form av kredit, men de biogena utsläppen som samma produkt så 

småningom leder till allokeras till köparen som i detta fall är ett 

kraftvärmeverk. Alla produkter som kapslar in koldioxid kan därför ges en 

fördel gentemot de som inte lagrar koldioxid, och det är därför oerhört viktigt 

att vara tydlig med redovisningsprinciper och beräkningsmetoder. I 

examensarbetet har biogena upptag och utsläpp valts att redovisas enligt 

beräkningsmetoden i ILCD, fast separat, åtskilda från påverkanskategorin 

global uppvärmningspotential, för att bidra till största möjliga transparens.  

 Undvikna belastningar i modul D 

I EN 15804 och EN 15978 framgår inte tydligt vad som får tillgodoräknas som 

undvikna belastningar i modul D, vilka primära material/bränslen som 

förmodas ersättas av sekundära material/bränslen. För material är det rimligt 

att anta att, till exempel återvunnen stålproduktion ersätter jungfrulig 
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stålproduktion, men för bränslen är det mindre intuitivt. Sekundärt trä som går 

till förbränning i ett kraftvärmeverk och resulterar i värme och elektricitet, vad 

för primära källor kan då antas att bli ersatta? Är det värme och el från primära 

träbränslen, eller också från primära fossila bränslen? Här uppstår också 

frågan om vilken geografisk detaljnivå som får appliceras: antas produktionen 

från sekundära källor ersätta primär svensk energimix, eller går det också att 

anta att primär europeisk energimix kan ersättas? Resultaten kommer 

onekligen variera om inte tydliga direktiv ges i en PCR för byggnader.  

Resultaten visade att miljöpåverkan, som förmodat, varierar beroende på val av open-

loop allokeringsmetod. Cut-off metoden, som inte tar något ansvar för slutgiltig 

avfallshantering om det jungfruliga materialet återvinns, allokerar störst andel 

miljöpåverkan till efterkommande produktsystem och får därför minst utslag av open-

loop allokeringsmetoderna i miljöpåverkansbedömningen. Extraction-load allokerar 

störst andel miljöpåverkan till det studerade produktsystemet och hybrid-metoden 

hamnar mittemellan cut-off och extraction-load. Resultaten bekräftar, utöver teorierna 

om respektive metods miljöpåverkansallokering, att alla tre metoder är praktiskt 

applicerbara om aktuell data för studerat produktsystem brukas (enligt avsnitt 5.4). 

Resultaten visade även på svårigheten att fastställa den slutgiltiga 

avfallshanteringsmetoden i extraction-load och hybrid-metoden och att en sådan 

ovisshet ger tydliga utslag i miljöpåverkansbedömningen. Dessutom visade resultaten 

på extraction-load och hybrid-metodens oförmåga att ta hänsyn till teknologisk 

progression, vilket är en aspekt som starkt kan tala emot de metoderna (enligt avsnitt 

6.4.3).  

7.2.1 Avfallshanteringsmetoder för rivningsavfall 

Fallstudien syftade även till att kartlägga aktuella tekniker för hantering och 

behandling av rivningsavfall för att bidra till Tyréns plattformsarbete med 

livscykelanalyser och miljödeklarationer typ III. Kartläggningen är inte att förväxla 

med Kretsloppsrådets riktlinjer för sortering och hantering av rivningsavfall som är 

just riktlinjer och inte nödvändigtvis praxis. Kartläggningen baserades på litteratur 

och samtal med sakkunniga och bedöms på ett övergripande plan vara representativ 

för Sverige, men med reservation för regionala skillnader. En sammanställning av 

detta slag är tid- och resurskrävande och är förmodligen den del i skedet för 

byggnadens livsavslut som är mest arbetsintensiv. För framtida arbete med 

livscykelanalyser och miljödeklarationer typ III bedöms sammanställningen kunna 

användas som schablon för att modellera en byggnads avfallsskede. Rekommenderat 

är dock att en avstämning mot regional praxis görs parallellt beroende på analysens 

detaljnivå.  

Sammanställningen valdes att placeras i en bilaga för att istället lyfta ut de teknologier 

som var rådande för fallstudien vilket kan ha bidragit till en onödigt svårläst rapport. 

Kartläggningen ska vidare betraktas som en fingervisning. För en detaljerad 

kartläggning av tekniker för hantering och behandling av rivningsavfall 

rekommenderas ytterligare studier.  
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Syftet med studien har varit att definiera skedet för en byggnads livsavslut i en 

miljödeklaration typ III (EPD) i linje med de övergripande standarderna SS-EN 

15804:2012 och SS-EN 15978:2011 och praktisera resultaten i en fallstudie. EN 

15804 och EN 15978 utgör ramverken och fastställer de huvudsakliga principerna för 

ett harmoniserat system av produktkategoriregler (PCR) för produkter och tjänster 

inom byggsektorn, och vid utformningen av en PCR för byggnader kan följande 

slutsatser dras, och rekommendationer ges, gällande skedet för en byggnads 

livsavslut: 

 Systemgränser ska dras enligt EN 15804, i vilken livscykeln är indelad i 

informationsmoduler, där byggnadens livsavslut inbegriper delmodulerna 

Rivning & isärmontering, Transport, Avfallshantering och Sluthantering. 

 Miljöpåverkan ska redovisas separat för respektive delmodul i skedet för 

byggnadens livsavslut enligt modularitetsprincipen. Dessa får inte summeras. 

 Allokering ska göras enligt den hierarkiska allokeringsprocedur som ges i EN 

15804. Systemexpansion får inte appliceras för samprodukter och closed-loop 

allokering är ej applicerbar på grund av principen om modularitet. 

 Principen förorenaren betalar gäller vid allokering, men denna bedömdes inte 

vara tillräcklig för att återspegla allokering på kaskadnivå. 

 Tre open-loop allokeringsmetoder, med olika nivåer av kompatibilitet med EN 

15804 och EN 15978, bedömdes vara applicerbara för allokering på 

kaskadnivå: cut-off metoden, extraction-load metoden och en hybrid av dessa. 

Allokering på kaskadnivå behöver därför konkretiseras för att säkerställa att 

sådan allokering i miljödeklarationer typ III utförs under samma premisser.  

 Cut-off metoden rekommenderas för allokering på kaskadnivå eftersom den 

metoden är helt i linje med principerna i EN 15804. Cut-off metoden bejakar 

dock inte problematiken i utvinning av jungfruliga material, och för att 

miljödeklarationer typ III fullt ut ska bidra till en ”miljöeffektinriktning” 

borde en annan open-loop allokeringsmetod tillämpas som tar detta i 

beaktande. Detta fordrar dock stora investeringar, internationell konsensus 

samt revidering av diverse existerande standarder och produktkategoriregler, 

vilket kan betraktas som ett orimligt företag.  

 Hybrid-metoden är kompatibel med EN 15804 och återspeglar problematiken i 

ökad jungfrulig materialutvinning på ett sätt som är moderatare än extraction-

load metoden, och metoden premierar dessutom produktionen av 

återvinningsbara produkter. Den återspeglar dock inte teknologisk progression 

genom dess allokering av sluthanteringsbelastningar. Det fordras ytterligare 

forskning för att säkerställa acceptansen och teorierna bakom hybrid-metoden 

innan den kan tillämpas vare sig i EPD som LCA. 

 Det fordras ytterligare diskussioner om vad miljödeklarationer typ III 

egentligen kan och borde bidra till eftersom valet av open-loop 

allokeringsmetod premierar och ger incitament till olika aktiviteter.  

 Vidare måste geografisk detaljnivå för appliceringen av genomförbara 

teknologier vid livscykelmodellering i en EPD måste förtydligas.  

 Metodiken för utsläpp och upptag av biogent kol måste definieras så att 

miljöpåverkansbedömningar utförs under samma premisser.  

 Beräkningsprinciperna för modul D måste även förtydligas vid beräkning av 

undvikna belastningar relaterade sekundära bränslen. 
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BILAGA 1 BERÄKNINGSPROCEDUR FÖR MODUL D 

Modul D syftar till att ge transparens i analysen gällande miljöbelastningar eller 

miljöbesparingar som kan kopplas till återanvändningsbara och återvinningsbara 

produkter, material eller bränslen – det vill säga undviken produktion av jungfruligt 

material. Nedan givna beräkningar är baserade på ett exempel för modul A. 

Beräkning av nettoflödet av det sekundära materialet a för delmodul A1 görs enligt 

                                                     

 

   

     

 

   

 

där Ua,n beskriver utflöde 1 till n och Ia,m beskriver inflöde 1 till m för material a, se 

Figur 27. 

 

Figur 27. Exempel på beräkning av nettoflöden av sekundära material i delmodul A1 

och A3. 

Samma beräkningsprocedur för delmodul A1 och A3 gäller för övriga delmoduler. 

Beräkning av nettoflödet i respektive modul görs därefter enligt 

                                               

Samma beräkningsprocedur gäller även för de andra modulerna. Beräkning av 

systemets totala nettoflöde av sekundärt material eller bränsle görs därefter enligt 

                                                    

Baserat på det totala nettoflödet, ∆tot, av sekundärt material eller bränsle beräknas 

miljöpåverkan associerad med återvinningsprocessen eller energiåtervinningen 

utanför systemgränsen. Även den miljöpåverkan som motsvarande mängd jungfrulig 

materialproduktion associeras med beräknas baserat på det totala nettoflödet. Där 

efter redovisas differensen mellan miljöpåverkan associerade med jungfruligt material 

och återvunnet material i Modul D enligt, 

                                     

 

   

         

 

   

 

där Pa,i står för miljöpåverkan för påverkansfaktor a (till exempel global 

uppvärmningspotential) för bidragande element 1 till i för jungfrulig 

materialproduktion, och Ra,j står för dito gällande återvinning för bidragande element 

1 till j.   
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BILAGA 2 BERÄKNING AV UNDERLIGGANDE FYSIKALISKA 

SAMBAND 

Enligt Sundqvist (1999) brukar emissionsdata i praktisk användning av LCA oftast 

uttryckas i emissionsfaktorer, vilket kan definieras som kvoten mellan 

emissionsflödet och något definierat inflöde. Följande ekvation beskriver 

emissionsfaktorn för utsläpp a i ett multi-input avfallsscenario, 

    
      

          
 (1) 

där Ea representerar emissionsfaktorn för utsläpp a, och  

                             (2) 

är utflödet av utsläpp a, till exempel kg/h CO2 för material 1, 2, 3, …, n, där Xa,n är 

emissionsbidraget från material n. Wtot representerar det totala inflödet av avfall 

enligt, 

               (3) 

där W1 till exempel kan vara matavfall och W2 en viss typ av plast, etc. Ua,tot beskriver 

en för materialet karakteriserande egenskap, till exempel koncentration, 

energiinnehåll eller pris beroende på allokeringsmetod, enligt 

                       (4) 

Emissionsfaktorn för utsläpp a ska vara densamma oavsett materialegenskaper 

(WiUa,i) - förutsatt att utsläpp a är ett ingående element i den studerade 

materialuppsättningen - vilket innebär att utflödet för utsläpp a, Xa,i, således varierar 

beroende på materialinflödets karaktär, och emissionsfaktorn Ea kan då även uttryckas 

som, 

    
    

      
 (5) 

för material i. Som nämnt enligt ovan går det i praktiken endast få tag på data som 

återspeglar ett avfallsscenarios totala utsläpp, och inte data för en specifik produkts 

utsläpp, och emissionsfaktorn beräknas därför enligt ekv. (1). Detta innebär dock att 

då ett avfallsscenario studeras behövs data för det totala inflödet av avfall och dess 

karaktär enligt allokersmetod (Wtot och Ua,tot) samt det totala utflödet av adresserat 

utsläptt (Xa,tot). Eftersom vad som egentligen söks är utsläppet den studerade 

produkten eller materialet ger upphov till, sätts resultatet från ekv. (1) in i ekv. (5) och 

utflödet av utsläpp a för produkt eller material i beräknas enligt, 

                (6) 

(Sundqvist, 1999). 

Ovan beskriva ekvationer för emissionsfaktorn behandlar dock endast linjära 

samband, vilken är en förenkling eftersom de flesta system i verkligheten är icke-

linjära (Azapagic och Clift, 1999). Men eftersom endast marginella förändringar sker 

i processen – den studerade komponenten påverkar den totala avfallsuppsättningen 

endast med någon procent, vilket inte påverkar processen för avfallshanteringen i stort 

– kan systemet antas vara linjärt (Sundqvist, 1999). Detta gäller vanligtvis för 

avfallsteget i livscykelanalyser av produkter eller specifika material, inte för analyser 

som behandlar stora förändringar. Emissionsutflödet Xa beror i praktiken både av 
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processrelaterade som materialrelaterade förändringar, medan de beskrivna 

ekvationerna endast bygger på materialrelaterade kausala samband. Fysikalisk 

allokering med hjälp av emissionsfaktorer måste vidare ses som ett sätt att uppskatta 

potentiella utsläpp snarare än att beräkna faktiska utsläpp (Sundqvist, 1999).  
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BILAGA 3 EXKLUDERADE OPEN-LOOP ALLOKERINGSMETODER 

50/50 

Det underliggande antagandet med 50/50 metoden bygger på att ”både utbud och 

efterfrågan för återvunna material behövs för att möjliggöra återvinning”(fritt 

översatt) (Nicholson et al., 2009). Tanken i 50/50-metoden är att återvunnet material 

ersätter jungfruligt material med 50 % men ersätter även annat återvunnet material 

med 50 %. Miljöbelastningarna för uttag av jungfruligt material och avfallshantering 

allokeras lika mellan den första och den sista produkten. Miljöbelastningarna från 

återvinningsprocesserna allokeras med 50 % till uppströmsprodukterna i 

återvinningsprocessen och 50 % till nedströmsprodukterna i återvinningsprocessen. 

(Baumann & Tillman, 2004) 

Allocation in relation to loss of quality 

Miljöbelastningen tilldelas de ingående produkterna i open-loop återvinningssystem i 

relation till den relativa kvalitetsförlusten i varje steg (Baumann & Tillman, 2004). 

(Vilka processer som bör ingå är omdebatterat och bör undersökas). Genom denna 

allokeringsmetod kommer den första produkten åläggas störst miljöbelastning 

eftersom denna har högst kvalitet och där efter minskas miljöbelastningen successivt 

mellan produkterna i relation till kvalitetsminskning. Kvaliteten av adresserat material 

som används i de olika produkterna är svår att mäta i ett open-loop 

återvinningssystem eftersom produktkvaliteten beror av andra ingående material. Det 

enda praktiska sättet att mäta kvalitet i ett open-loop återvinningssystem är därför 

genom ekonomiskt värde (Baumann & Tillman, 2004).  

Materials lost as waste must be replaced/The disposal-load method 

Mänskligt processade material betraktas som värdefulla resurser som måste ersättas 

av jungfruligt material om de förloras eller blir till avfall. Med ett sådant resonemang 

åläggs den sista produkten i open-loop återvinningssystemet miljöbelastningen för 

uttag av jungfruligt material samt avfallshantering, och produkterna högre upp i 

kedjan miljöbelastningen endast för återvinning. Denna metod kan således anses ge 

incitament till produktion och utveckling av återvinningsbara produkter men inte till 

användningen av återvinningsbart material. (Baumann & Tillman, 2004) 
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BILAGA 4 APPLICERING AV OPEN-LOOP ALLOKERINGSMETODER 

En applicerad cut-off metod kan till exempel se ut som i Figur 28. Exemplet bygger 

på att livscykeln för produkt 1 (P1; boxar) tilldelas miljöbelastningen associerad med 

100 % jungfrulig materialproduktion samt för 5 % av materialet som skickas till 

sluthantering. Miljöbelastningen för återvinning (95 % av materialet) tilldelas nästa 

livscykel (P2; kvirklar). Om samma exempel appliceras på extraction-load metoden 

tilldelas livscykeln för P1 miljöbelastningen associerad med 100 % jungfrulig 

materialproduktion men också för 100 % sluthantering av materialet eftersom denna 

produkt är ansvarig för råmaterialuttaget – trots att 95 % av materialet skickas till 

återvinning. Miljöbelastningen för återvinningsprocessen (95 % av materialet) 

allokeras till nästa livscykel.  

 

  

Figur 28. Exempel på praktisk applicering av cut-off metoden och extraction-load 

metoden. Boxar indikerar produktsystem 1 och kvirklar produktsystem 2. 

Miljöbelastningar för en produktcykel betecknas ”L”, för jungfrulig 

materialproduktion ”V”, för återvinning ”R” och för sluthantering ”W”. En produkt 

betecknas ”P”. Vänster: Cut-off metoden. Höger: Extraction-load metoden. 
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BILAGA 5 REKOMMENDATIONER FÖR BIOGENA UTSLÄPP/UPPTAG 

Som nämnt i avsnitt 3.4 råder idag ingen harmoniserad syn på hur/om biogena utsläpp 

och upptag (koldioxidbindning) av CO2 ska hanteras i livscykelanalyser och 

miljödeklarationer (olika standarder och guider ger olika rekommendationer), vilket 

åskådliggörs i Tabell 13. 

Tabell 13. Kortfattad beskrivning av olika standarders och guiders hantering av 

biogena utsläpp och upptag av CO2.  

LCA-baserad 
guide/standard 

Beskrivning av 
guide/standard 

Hantering av biogena 
upptag/utsläpp av CO2 

Beräkningsregler 

EN 15804/15978 Huvudregler för 

miljödeklarationer av 

alla byggprodukter och 
tjänster. 

Inga principer.  

ILCD
7
 Syftar harmonisera 

Europeiska LCA 

metoder för användning 

av industrier och 
beslutsfattare 

Ingen redovisning per se, utan 

endast då det krävs för att 
uppnå analysens syfte. 

Temporär lagring beräknas 

med en korrektionsfaktor, där 

lagring av 1 kg CO2 i 100 år 

kompenserar för motsvarande 
1 kg CO2 utsläpp. 

EeBGuide
8
 Vägledning och 

metoder för LCA inom 

ramverket för Energy-

Efficient Building 

European Initiative, 

baserat på ILCD och 
EN 15804.   

Rekommenderar en 

redovisning, fast separat från 
fossila kolkällor 

Enligt ILCD. 

PAS 2050:2011
9
 

 

Metod för bedömning 

av växthusgaser från en 

produkts/ tjänsts 

livscykel. 

Redovisning tillsammans med 

fossila i klimat-

påverkansbedömningen. 

Fordrar redovisning av 

beräkningskällor för den 
lagrade mängden CO2. 

1 kg CO2 som inte emitteras 

under bedömningstiden 100 

år  ska betraktas som 1 kg 

lagrat CO2. Temporär lagring 

under 100 år får ej 
tillgodoräknas.  

PEF
10

  Vägledning för att 

bedöma en 

produkts/tjänsts 

livscykels 

miljöprestanda.  

Redovisning separerade från 

fossila i klimat-
påverkansbedömningen. 

Enligt PAS 2050. 

BRE
11

 PCR of 

constrution 

products to EN 
15804:2012 

PCR för bedömning av 

miljöprestanda hos 

byggprodukter, i linje 
med EN 15804. 

Redovisning tillsammans med 

fossila i klimat-
påverkansbedömningen. 

Ingen korrektions- eller 

viktningsfaktor fordras vid 

beräkning av kolupptag. 1 kg 

lagrat CO2 motsvarar 1 kg 
undvikna CO2 utsläpp. 

GHG Protocol 

Product Life Cycle 

Accounting and 

Reporting 

Standard
12

 

Krav och vägledning 

vid kvantifiering av 

utsläpp och upptag av 

växthusgaser relaterade 
en specifik produkt.  

Redovisning separerade från 

fossila i klimat-

påverkansbedömningen. 

Inga viktfaktorer för temporär 

lagring. Redovisning av 

mängden lagrat kol som inte 
emitteras till atomsfären. 

                                                 
7 International Reference Life Cycle Data System, utfärdad av Europeiska kommissionen. 
8 Resultatet av det Europeiska forskningsprojektet EeBGuide – Operational guidance for Life Cycle Assessment 

Studies of the Energy-Efficient Buildings Initiative, delfinansierat av Europeiska kommissionen.  
9 Publicly Available Specification, utvecklad av British Standard Institute. 
10 Product Environmental Footprint, utfärdad av Europeiska kommissionen. 
11 BRE (Building Research Establishment). 
12 Standard utförd av World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) 
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BILAGA 6 EXKLUDERADE MILJÖPÅVERKANSINDIKATORER 

Miljöpåverkansindikatorer som ingår i EN 15804 men som exkluderats i 

examensarbetet återges i Tabell 14. 

Tabell 14. Exkluderade miljöpåverkansindikatorer. 

Indicators describing resource use Unit 

Use of renewable primary energy excluding energy 

resources used as raw material 

MJ, net calorific value 

Use of renewable primary energy resources used as 

raw material 

MJ, net calorific value 

Use of non-renewable primary energy excluding 

energy resources used as raw material 

MJ, net calorific value 

Use of non-renewable primary energy resources used 

as raw material 

MJ, net calorific value 

Use of secondary material kg 

Use of renewable secondary fuels MJ 

Use of non-renewable secondary fuels MJ 

Net use of water m3 

Indicators describing waste categories Unit 

Hazardous waste disposed kg 

Non-hazardous waste disposed kg 

Radioactive waste disposed kg 

Indicators describing the output flows leaving the 

system 

Unit 

Components for re-use kg 

Materials for recycling kg 

Materials for energy recovery (not being waste 

incineration) 

kg 

Exported energy MJ for each energy carrier 
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BILAGA 7 BASNIVÅ FÖR AVFALLSFRAKTIONER 

Tabell 15. Tabell över avfallsfraktioner vid rivning, basnivå. 

Fraktion basnivå Delfraktioner 

Skyltkulör 

Farligt avfall Olika slag av farligt avfall separeras från varandra 

 

El-avfall Olika el-avfall sorteras beroende på hur mottagaren vill ha avfallet. El-avfall 

som omfattas av producentansvar separeras från el-avfall som inte ingår i 

producentansvaret.       

Trä Rent trä Trä 

 

Plast för återvinning Plaströr Plastgolv och 

våtrumstapeter 

Plastprofiler Cellplast, 

skumplast 

Tak- och 

membranduk 

i plast  

Brännbart Papper Trä Plast (Ej PVC) Övrigt brännbart 

 

Skrot och metall Skrot Koppar Aluminium Rostfritt 

stål 

Kablar 

(OBS! 

El-

avfall) 

/Kablar m. 

blymantel 

eller 

blyskärm 

Bly 

     

Fyllnadsmassor Ren jord 

(ingen kulör) 

Schaktmassor Mineraliska massor 

 

        

 Sten Tegel Betong Rivnings-

betong 

Blå lättbetong Övriga mineraliska 

massor 

Deponi (utsorterat) Planglas (återvinns 

om möjligt) 

Glasull, riven Stenull, riven Övrigt till deponi 

     

Blandat för 

eftersortering 
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BILAGA 8 METODER FÖR HANTERING AV RIVNINGSAVFALL 

En sammanställning av teknologiskt möjliga metoder för att hantera rivningsavfall 

ges i Tabell 16. För att underlätta överblick och jämförelse mellan rådande metoder 

och vad som är teknologiskt möjligt har även avfallshanteringsmetoder som överlag 

sker i praktiken integrerats i tabellen. Data om vad som är teknologiskt möjligt är 

baserat på litteratur medan praxis är baserat på Kretsloppsrådets riktlinjer (2007) och 

samtal med sakkunniga rivnings- och avfallsentreprenörer (Referensgrupp, 2013). 

Tabell 16. Beskrivning av avfallshanteringsmetoder för respektive avfallsfraktion. 

Tabellen är uppdelad i vad som är tekniskt möjligt och vad som sker i praktiken. 

Avfalls-
fraktion 

Avfalls-
slag  

Avfallshanteringsmetod 

Trä Limträ För ett flerbostadshus där stommen består av en limträkonstruktion har en konstruktör 

på Martinsons uppskattat att 75 % av stommen kan återanvändas om den nedmonteras 

med stor försiktighet (Tyréns, 2013b). Materialåtervinning till exempelvis spånskivor 
är tekniskt möjligt, annars energiåtervinning (Erlandsson, 2007).  

Plywood Materialåtervinning eller energiåtervinning (Träguiden, 2012). 

Sågat trä 

Fönster-

bågar 

Återanvändning (Luleå kommun, 2008; Sveriges byggindustrier, 2002). Annars, 

energiåtervinning i avfallsförbränningsanläggning (Kretsloppsrådet, 2007; Avfall 
Sverige, 2008) 

 Praxis: Flisning för energiåtervinning. Sorteras i träfaktion eller i brännbar fraktion. 

Plast Plaströr Plaströr från tillverkarna KWH Pipe, Pipelife, Uponor och Wavin återvinns av 

Nordiska Plaströrsgruppen (Nordiska Plaströrsgruppen, 2010;1998).  

Ca 34 % av all plast i Sverige materialåtervinns medan 62 % energiåtervinns, men 

materialåtervinningen ökar med ca 8 % per år medan energiåtervinningen minskar med 

ca 5 % (PlasticsEurope, 2012). För producentansvar (obs plastförpackningar) gäller att 

minst 70 % av alla plastförpackningar materialåtervinns (Sveriges Miljömål, 2011).  

Nästan all ingående plast i plaströren är från jungfrulig råvara (Nordiska 

Plaströrsgruppen, 2013). 

Svårt att materialåtervinna rivningsplast eftersom denna oftast är kontaminerad eller 

blandad. För öka användningen av återvunnen plast måste denna i regel sorteras och 
hanteras separat (Jeffrey, 2011). 

Cellplast 

& sylomer 

Se ovan. Ca 30 % av cell- och skumplasten kan bestå av återvunnen plast 

(Plastkemiföretagen, 2010). Om cellplasten är ren så mals den i en kvarn följt av 

materialåtervinning till exempelvis flytelement i  bryggor; annars till energiåtervinning 

(Referensgrupp, 2013).  

 Praxis: Cellplaster skickas ibland till materialåtervinning, annars energiåtervinning för 

både cellplaster och plaströr p g a höga halter kontaminering/plasttyper samt att 

mängden plast i rivningsavfallet, ungefär 1 viktprocent (Jeffrey, 2011), är så pass liten. 

Markrör av PVC skickas till deponi eftersom de vid förbränning ger upphov till 
korrosion i ugnarna. 

Skrot & 

metall 

Stål & 

järn 

95 % av metallprodukter i byggnader återvinns enligt Leroy et al. (2012). Ca 40 % av 

stålet är i tillverkningen skrotbaserad (Lindunger & Stark, 2004). Återvunnet stål står 

för ca 70 % lägre energianvändning än jungfruligt vid nyproduktion (Jernkontoret, 

2004b). 

Koppar 95 % av metallprodukter i byggnader återvinns enligt Leroy et al. (2012). Ca 42 % av 

kopparn är i tillverkningen skrotbaserad (European Copper Institute, 2008). 

Återvunnen koppar står för ca 85 % lägre energianvändning än jungfrulig vid 
nyproduktion (European Copper Institute, 2008).  

Aluminiu

m 

96 % av aluminiumprodukter i byggnader återvinns enligt Leroy et al. (2012). Ca 50 % 

av aluminiumet är i tillverkningen skrotbaserad (Leroy et al., 2012). Återvunnet 

aluminium står för ca 75 % lägre energianvändning än jungfruligt vid nyproduktion 

(Lindunger & Stark, 2004). 

 Praxis: Materialåtervinning till nästan 100 %. Metallerna sorteras beroende på 
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materialtyp alt. i blandad skrotfraktion som även kan innehålla plaströr. Spik och skruv 
sorteras bort med magneter efter träflisning, alt. ur asken efter förbränning.  

Rivnings-

betong 

Betong 

och 

betong-
pelare 

Krossad betong kan användas som material i vägkonstruktioner, men den måste dock 

vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH, PCB, CFC, asbest och kvicksilver, 

vilket ska intygas med skriftligt intyg (Enheten för Samhälle och Trafik, 2004). 

Enligt Marie & Quiasrawi (2012) samt Levy och Helene (2004) kan 20 % av 

återvunnen betong kan ersätta jungfrulig vid produktion av ny betong utan att 
kvaliteten blir sämre; den blir rent av bättre.   

Gällande miljöeffekter från avfallshantering är det mer fördelaktigt att återvinna 

betong – krossning till granulat – än att lägga den på deponi. Miljöpåverkan från 

användningen av betongavfallet – som fyllnadsmaterial eller till nyproduktion av 

betong – är snarlik (emissions- och energibaserade miljöeffekter är något lägre för 

fyllnadsmaterial) och transportavstånd bör avgöra användningsområdet 
(Braunschweig, 2011). 

 Praxis: Återvinning som fyllnadsmaterial i exempelvis vägar. I princip 100 % 

materialåtervinns. Mycket ovanligt med återvunnen betong som råvara i ny betong.  

Övriga 

mineralis

ka 

massor 

Lätt-

klinker 

Lättklinker kan återanvändas om den är obunden och icke förorenad (Weber, 2007). 

Återvinning till fyllnadsmassor är möjlig om materialet är fritt från trä, metaller, plast, 

isolering, etc. (Stockholm Stad, 2006). Sorteras som farligt avfall (deponi) om 

materialet innehåller asbest, kadmium eller blyföreningar (ej troligt dock, asbest 
förbjöds i Sverige 1976 och kadmium 1982) (Kretsloppsrådets riktlinjer, 2007). 

Fiber-

cement-
skivor 

Kan materialåtervinnas som fyllnadsmaterial genom krossning/malning. Innehåller 

inga farliga ämnen, dock 5-15 % cellulosafibrer (Cembrit, 2009; 2012). 

 Praxis: Klinker, kakel och tegel krossas tillsammans med rivningsbetong och 

materialåtervinns som fyllnadsmaterial, ibland för återställning av rivningsplatsen. 

Deponi, 

Planglas 

Glasrutor Glasrutor klassificeras som icke farligt avfall om det inte innehåller PCB 

(Kretsloppsrådet, 2007; Avfall Sverige, 2008). Återvunnet glas står för ca 20 % lägre 

energianvändning än jungfrulig råvara vid nyproduktion (Henryson & Goldmann, 

2007). 

Glass for Europe (2010) konstaterar att rivningsglass inte är rent nog för återvinning 

om det inte separeras från allt övrigt rivningsavfall och att anledningen till att den 
övergripande mängden bygg- och rivningsglas skickas till deponi idag beror av detta.  

Enligt Glasbranschföreningen (2013) kan i princip allt glas utan spegelglas återvinnas. 

Scandinavian Glass Recycling AB tar bl.a. omhand härdat glas, planglas, isolerglas, 

trådglas och laminerade glasrutor. Glaset krossas och återvinns som råvara vid 

tillverkning av mineralull (Tyréns, 2010).  

Återvunnet glas kan användas som ersättning för sand i cementproduktion samt som 

ersättning för grus i asfaltstillverkning där det kan utgöra upp till 40 % av blandningen 
(Jeffrey, 2011). 

För höga halter av arsenik, bly, kvicksilver, zink etc. visade att krossat fönsterglas inte 

är lämpligt som dräneringsskikt ovan tätskiktet på en deponi (Avfall Sverige, 2008). 

Glaskross kan användas som anläggningsmaterial inom en IFA (icke farligt avfall) 

deponi, men ej inom en FA-deponi p g a för höga halter av löst organsikt kol (Avfall 
Sverige, 2008; Naturvårdsverkets författningssamling 2004:10 28 §, 29 § och 30 §) . 

Deponi, 

Stenull 

Isolering/ 

stenull 

Är ej brännbar eller komposterbar, men kan deponeras utan restriktioner (Paroc, 2005). 

Ren stenull från t.ex. byggavfall kan återvinnas (Paroc, 2012). I en fallstudie visar 

WRAP (2008) att mineralull från rivningsavfall kan separeras från övrigt avfall i 

tillräckligt hög kvalitet för möjliggöra återvinning, men Jeffrey (2011) konstaterar att 

återvinningsprocessen idag inte är ekonomiskt genomförbar och att det därför 
deponeras. 

Deponi, 

Övrigt 

Gips, 

Gipsfiber-
skivor 

I snitt kan 20-25 % (upp till 40 %) återvunnen gips användas i nyproduktion av 

gipsskivor (WRAP, 2006). I Danmark så återvinns idag 60 % av allt gipsavfall 

(WRAP, 2006). Återvunnen gips kan även ersätta jungfrulig vid cementproduktion 
(Jeffrey, 2011).  

Gipsavfall från både byggnads- och rivningsavfall kan materialåtervinnas och det får 

innehålla tapet, väv, färg, spik, skruvar och små trälistar eftersom detta avlägsnas i en 

separationsprocess (Gips Recycling Sverige, 2012).  

Gips får inte samdeponeras med annat avfall om vissa gränsvärden av totalt organiskt 
kol (TOC) och DOC överskrids (28 § i NFS 2004:10).  

Gipsfiberskivor krossas och skiktas så att det organiska materialet separeras. Ibland 

deponeras glasfiberskivor som de är om kommunen har undantagstillstånd 



80 

 

(Referensgrupp, 2013)  

 Praxis: Isolering skickas till deponi. Glas och gips skickas till deponi eller 

materialåtervinns beroende på lokala förutsättningar, d v s materialåtervinning sker 

endast då återvinningsanläggning finns i närheten eftersom deponikostnader är 

förhållandevis låga. Höga krav på renlighet försvårar vidare materialåtervinning av 
glas och gips från rivningsavfall. 

El-avfall Kablar Skickas till godkänd kabelgranulerare. Plasten går vanligtvis till energiåtervinning 

p.g.a. höga halter kontaminering/plasttyper, men kan ibland gå till materialåtervinning. 
Metallen materialåtervinns. (Referensgrupp 2013). 

 Praxis: 90-95 % av alla kablar sorteras ut manuellt och skickas till materialåtervinning. 
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BILAGA 9 PROCESSER OCH MATERIAL ANVÄNDA I SIMAPRO 

Tabell 17. Tabell över processer och material använda i livscykelanalysverktyget Simapro. 

Modul A1-3 

Balkong Plywood Armeringsjärn  Sågat trävirke 

Plywood (Mass), 

outdoor use, at 

plant/RER S 

Reinforcing steel, at 

plant/RER U 

Steel secondary 

(=0,3*Reinforcing 

steel, at plant/RER 

U) 

Sawn timber, hardwood, raw, air / kiln dried, u=10%, at plant/RER S 

Sawn timber(Mass), Scandinavian softwood, raw, plant-debarked, u=70%, at plant/NORDEL S 

Sawn timber, softwood, planed, kiln dried (mass), at plant svensk el/RER U 

Trämoduler Plywood Limträ Isolering/stenull Gipsskivor Gipsfiberskivor, 

byggskivor 

Sågat trävirke 

Plywood (Mass), 

indoor use, at 

plant/RER S 

Plywood (Mass), 

outdoor use, at 

plant/RER S 

Glued laminated 

timber, Svensk el, 

outdoor use, at 

plant/RER U 

Rock wool, fleece, 

production mix, at plant, 

density between 30 to 180 

kg/m3 RER S 

Rock wool, packed, 

Sandåkern, at plant/CH S 

Gypsum plaster 

board, at plant/CH S 

 

Gypsum fibre 

board, Sandåkern, at 

plant/CH S 

Particle board 

(Mass), indoor use, 

at plant/RER S 

Cellulose fibre, 

inclusive blowing 

in, at plant/CH S 

Sawn timber, hardwood, raw, air / 

kiln dried, u=10%, at plant/RER S 

Sawn timber(Mass), Scandinavian 

softwood, raw, plant-debarked, 

u=70%, at plant/NORDEL S 

Sawn timber, softwood, planed, kiln 

dried (mass), at plant svensk el/RER 

U 

Dörrar Lägenhetsytterdörr

ar i trä 

Massiva trädörrar Ståldörrar (stål, 

aluminium & trä) 

   

Door, inner, wood, at 

plant/RER S 

Door, inner, wood, 

at plant/RER S 

Door, outer, wood-

aluminium, at plant/RER 

S 

   

Fönster Fönsterglas Fönsterram 

Glazing, triple (3-IV), Window frame, aluminium, U=1.6 W/m2K, at plant/RER S 
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U<0.5 W/m2K, SWE 

argon, Mass, at 

plant/RER U 

Window frame, wood-metal, U=1.6 W/m2K, at plant/RER S 

Window frame, wood, U=1.5 W/m2K, at plant/RER S 

Källare Armeringsjärn Cellplast (XPS) Betong & betongpelare 

(väggar, fundament, 

grundsula, mm) 

   

Reinforcing steel, at 

plant/RER U 

Steel secondary 

(=0,3*Reinforcing 

steel, at plant/RER U) 

Polystyrene, 

extruded (XPS), at 

plant/RER S 

Concrete (Mass), sole 

plate and foundation, at 

plant/CH S 

Concreten (Mass), 

normal, at plant/CH U 

   

Kablar Kablar (Koppartråd, Polyeten PE-HD/LD, Polypropylen PP) 

Copper, primary, at refinery/RER U 

Copper, secondary, at refinery/RER U 

Polyethylene high density granulate (PE-HD), production mix, at plant RER 

Polyethylene low density granulate (PE-LD), production mix, at plant RER 

Polypropylene granulate (PP), production mix, at plant RER 

Wire drawing, copper/RER U 

VVS MA-rör (gjutjärn m. 

epoxi.) 

Kopparrör Metall-/spiralkanaler 

(varmförzinkad stålplåt 

och syntetiskt gummi) 

Plaströr (kulvert PE-

HD, isolering PE-LD, 

hölje PE-HD) 

 

Elförzinkade stålrör Markförlagda 

plastkanaler (PE-HD) 

Cast iron, at 

plant/RER S 

Epoxy resin, liquid, 

Sandåkern, at 

plant/RER S 

Copper, primary, at 

refinery/RER U 

Copper, secondary, 

at refinery/RER U 

Drawing of pipes, 

steel/RER U 

Synthetic rubber, at 

plant/RER S 

Galvanized steel sheet, at 

plant/RNA 

Zinc, from combined 

metal production, at 

refinery/SE S 

 

Polyethylene high 

density granulate (PE-

HD), production mix, at 

plant RER 

Polyethylene low 

density granulate (PE-

LD), production mix, at 

plant RER 

Steel, electric, un- and low-

alloyed, at plant/RER U 

Zinc, from combined metal 

production, at refinery/SE S 

Polyethylene high density 

granulate (PE-HD), 

production mix, at plant 

RER 
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Carportar Cembrit 

(Fibercementskivor) 

Limträ Stål, varmvalsat (Hängrännor, stuprör, etc.) 

Fibre cement facing 

tile, Sandåkern, large 

format, at plant/CH S 

Glued laminated 

timber, Svensk el, 

outdoor use, at 

plant/RER U 

Hot rolling, steel/RER U 

Stainless steel hot rolled coil, annealed & pickled, elec. arc furnace route, prod. mix, grade 304 RER S 

Steel hot rolled coil, blast furnace route, prod. mix, thickness 2-7 mm, width 600-2100 mm RER S 

Steel, converter, unalloyed, at plant/RER U 

 

Fyllnadsmaterial under 

hus 

Lättklinker 

Expanded clay, at plant/DE U 

Hissgrop Betong Lättklinker Armeringsjärn 

Concreten (Mass), 

normal, at plant/CH 

U 

Expanded clay, at 

plant/DE U 

Reinforcing steel, at plant/RER U 

Steel secondary (=0,3*Reinforcing steel, at plant/RER U) 

Övriga delar Plywood (bjälklags-

skarv) 

Rostfritt stål 

(dragstag) 

Sylomer & sylomer-

platta (Polyretan, PUR) 

Limträ (styrlist & 

vagn-stycken) 

Ståldetaljer (spik, skruv, mm) 

Plywood (Mass), 

indoor use, at 

plant/RER S 

Plywood (Mass), 

outdoor use, at 

plant/RER S 

Steel, low-alloyed, 

at plant/RER U 

Polyurethane, rigid foam, 

at plant/RER S 

Glued laminated timber, 

Svensk el, outdoor use, 

at plant/RER U 

Reinforcing steel, at plant/RER U 

Steel secondary (=0,3*Reinforcing steel, at plant/RER U) 

Övriga processer Electricity, low voltage, at grid/SE U 

Electricity, low voltage, production SE, at grid/SE U 

Electricity, medium voltage, at grid/SE U 

Electricity, medium voltage, production SE, at grid/SE S 

Excavation, hydraulic digger/RER U 

Transport, lorry 16-32t, EURO5/RER U 
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Modul C1-4 

Delmodul C1 Excavation, hydraulic digger/RER U 

Diesel, burned in building machine/GLO U 

Delmodul C2 Transport, lorry 16-32t, EURO5/RER U 

Delmodul C3 Crushing, rock/RER U 

Electricity, low voltage, at grid/SE U 

Electricity, medium voltage, production SE, at grid/SE U 

Heat, waste 

Manual treatment plant, WEEE scrap/GLO/I U 

Sorting plant for construction waste/CH/I U 

Particulates, < 2.5 um 

Particulates, > 2.5 um, and < 10um 

Particulates, > 10 um 

Industrial residual wood chopping, stationary electric chopper, at plant/RER U 

Delmodul C4 Disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill/CH U 

Disposal, building, door, inner, wood, to final disposal/CH U 

Disposal, building, door, outer, wood-aluminium, to final disposal/CH U 

Disposal, building, window frame, wood, mass, to final disposal/CH U 

Disposal, cement-fibre slab, 0% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, copper, 0% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, glass, 0% water, to inert material landfill/CH U 

Disposal, gypsum, 19.4% water, to inert material landfill/CH U 

Disposal, inert material, 0% water, to sanitary landfill/CH U 

Disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill/CH U 

Disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to inert material landfill/CH U 

Disposal, paint, 0% water, to municipal incineration/CH U 
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Disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, polypropylene, 15.9% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, polystyrene, 0.2% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, steel, 0% water, to inert material landfill/CH U 

Disposal, steel, 0% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, tin sheet, 0% water, to municipal incineration/CH U 

Disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration/CH U 

Process-specific burdens, residual material landfill/CH U 

Process-specific burdens, slag compartment/CH U 

Modul D 

Cast iron, at plant/RER U 

Copper, primary, at refinery/RER U 

Electricity, high voltage, production SE, at grid/SE U 

Heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non-modulating/CH U 

Sawn timber, softwood, raw, air dried (mass), u=20%, at plant/RER U 

Sawn timber, hardwood, raw, air dried (mass), u=20%, at plant/RER S 

Sawn timber, softwood, raw, kiln dried (mass), u=10%, at plant/RER U 
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