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Sammanfattning 

Problematiken kring den globala klimatförändringen är ett av de problem som forskare 

försöker lösa idag. Med hjälp av metoden livscykelanalys har många material och 

tjänster utretts gällande dessas påverkan på miljön och människan.  

 

På uppdrag från Länsstyrelsen Gävleborg granskas vilket av materialen, trä eller stål, 

som är lämpligast som stomme i stallbyggnader ur miljösynpunkt. Målet med denna 

studie är att utföra en LCA (livscykelanalys) av de två materialen vid produktion, 

användning, transport och återanvändning. Stålets möjligtvis största fördel innebär att 

det kan återanvändas om och om igen utan att förlora sina egenskaper och trädets 

möjligheter till återvinning som energi vid förbränning är endast två av de stegen som 

ingår i en livscykelanalys.  

 

Informationen som en LCA studie består av kan vara oändlig och komplex och kräver 

därför tydliga avgränsningar gällande resurs och tid. En bestämd systemgräns utgör 

därför ett underlag på vilka faser och påverkningar som är vitala delar för 

undersökningen. Systemgränsen innefattar också vilka geografiska områden som 

undersöks. Studien granskar därför lokala lantbruksbyggnader i Gävleborg med 

golvarea på cirka 1300 m
2
 och deras globala miljöpåverkan.  

 

Olika typer av miljöpåverkan som uppstår från en produkt kategoriseras i 

miljöeffektkategorier där studien undersöker tre av dessa: den globala uppvärmning, 

försurning och övergödning.  

 

Resultatet visar en stor skillnad i utsläpp beroende på hur materialen producerats och 

även hur de hanteras efter användning. Det visar sig att limträ har betydligt mindre 

utsläpp än stål om den kan energiåtervinnas. Med hjälp av viktningsmetoden visar det 

sig att järnmalm släpper ut 1,2 gånger mer utsläpp från de sammanlagda 

miljöeffektkategorierna än limträ som deponeras och 5,2 gånger mer om den 

energiutvinns. Vid viktningen av skrot blir utsläppet 0,5 gånger mindre än limträ med 

deponi och 2,4 mer än limträ med energiutvinning.   

 

 

Nyckelord: LCA, limträ, stål, miljöpåverkan, växthuseffekten. 

  



 

 

Abstract 

Global climate change is one of the most important tasks that scientists are trying to 

solve today. With the help of a Lifecycle Analysis (LCA) method, the impact that many 

materials and services have on the environment and humans, have been determined.  

 

As a task given by Gävleborg County Administrative Board, this work examines which 

of the material, glulam or steel, is most suitable as load-bearing material for agricultural 

buildings (barns). The goal of this study is to perform a LCA (Life Cycle Assessment) 

of the two materials during production, use, transportation and reuse. The steel's 

advantage is to be reused again without losing its properties and the wood's benefits to 

be used as an energy source during combustion, is only one of the steps involved in a 

life cycle analysis.  

 

The information that an LCA study requires can be infinite and complex and therefore 

needs limitations in resources and time. A system boundary makes a basis on which 

phases and influences are the vital parts of a study. The system boundary also includes 

geographical areas. The study examines only local agricultural buildings in Gävleborg, 

Sweden, with floor areas of approximately 1300 m
2
 and their global environmental 

impact. 

 

Environmental impact of a product is usually allocated in several different 

environmental impact categories, in which the study examines only three of these: 

global warming, acidification and eutrophication. 

 

The results show a great difference in emissions depending on how the materials are 

produced and how they are handled after use. It proves that glulam has significant fewer 

emissions than steel when it used as an energy source instead of being deposited. With 

help of the weighting method the result show that iron ore produced steel have 1.2 times 

greater emission then glulam with landfill and 5.2 times greater when it is used in 

energy recovery. The weight also shows that scrap produced steel have 0.5 less 

emission than glulam with landfill and 2.4 greater than glulam with energy recovery. 

 

 

Keywords: LCA laminated wood, steel, environmental impact, greenhouse effect.  



 

 

Förord  

Detta examenarbete skrevs under vårterminen 2016 och omfattar 15 högskolepoäng. 

Jag vill tacka följande personer som har hjälpt mig att skriva det. 

 

Daniel Jonsson: Handledare Högskolan i Gävle extra tack 

Mats Selin: Extern handledare på Länsstyrelsen Gävleborg 

Sten-Åke Johansson och Fredrik: Kontaktpersoner på Moelven 

Lennart Sjöberg: kontaktperson djurskötare i Bergby 

 

Förkortningar 

 

CH4  metan 

 

CO2 koldioxid 

 

Ekv ekvivalenter 

 

FE funktionell enhet 

 

LCA  livscykelanalys 

 

NOx  kväveoxid 

 

PO4
3-

 fosfat 

 

SOx  svaveloxid 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ........................................................................................................... 1 
1.1. Trä .................................................................................................................. 1 
1.2. Stål .................................................................................................................. 1 
1.3. Tidigare forskning .......................................................................................... 2 

1.4. Definition av mål och omfattning .................................................................. 2 
1.5. Syfte ............................................................................................................... 2 
1.6. Mål ................................................................................................................. 3 
1.7. Problemformulering ....................................................................................... 3 

2. Metod ..................................................................................................................... 3 

2.1. Informationssökning....................................................................................... 3 
2.2. Referensbyggnaden ........................................................................................ 4 

3. LCA ....................................................................................................................... 6 
3.1. Funktionell enhet ............................................................................................ 6 
3.2. Systemgräns ................................................................................................... 6 
3.3. Klassificering ................................................................................................. 6 

3.4. Miljöeffektkategorier ..................................................................................... 6 
3.5. Karaktärisering ............................................................................................... 7 

3.6. Datakvalitetskrav ............................................................................................ 7 
3.7. Viktning .......................................................................................................... 8 

4. Produktion och användning av limträ och stål ...................................................... 9 

4.1. Limträ ............................................................................................................. 9 
4.2. Stål ................................................................................................................ 10 

4.3. Stålram ......................................................................................................... 11 
5. Genomförande ..................................................................................................... 12 

5.1. Limträ ........................................................................................................... 12 

5.2. Stål ................................................................................................................ 14 
5.3. Viktning ........................................................................................................ 16 

6. Resultat ................................................................................................................ 16 

7. Diskussion och slutsats ........................................................................................ 22 
8. Kontaktinformation ............................................................................................. 24 
9. Referenser ............................................................................................................ 25 

  



 

1 

 

1. Introduktion 
Länsstyrelsen granskar alla ansökningar om bygglov för stall- och lantbruksbyggnader. 

Oftast består dessa byggnader av ett limträ- eller stålstomme. Båda materielen har sina 

fördelar och nackdelar ur ett miljöperspektiv där framställning, användning och 

återvinning av materialen är i fokus. Att tänka på den hållbara miljön är därför av 

yttersta betydelse i denna form av studie. För att göra en värdig jämförelse framställs 

noggranna granskningar av båda materialens miljöpåverkan och vilka utsläpp de avger 

för att sedan kunna ge möjligheten till snabba beslut vid valet av material. Denna metod 

kallas för LCA (livscykelanalys) och är en metod som används nästan överallt i hela 

världen för att exponera hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid. Med 

hjälp av LCA ska denna studie granska två byggnader av samma storlek och 

användning dock varierande mängd och material av stomme. Jämförelsen görs i olika 

miljöeffektkategorier där globaluppvärmning, försurning och övergödning är de tre som 

undersöks. 

 

1.1. Trä 

Trä är ett av de förnybaraste byggnadsmaterialen som används i 

byggnadskonstruktioner idag och limträ har gett stora nya möjligheter inom 

byggtekniken. Limträtekniken utvecklades i slutet av 1800- talet i Tyskland och kom 

senare vidare till Skandinavien via Norge. Träråvaran som sågas i skogen körs till en 

sågfabrik där lameller produceras och torkas. Efter torkningen hyvlas lamellerna och 

överbliven spån kan användas för energiutvinning. Bräderna limmas sedan ihop under 

tryck med hjälp av en tryckmaskin och större limträprodukter och ramar kan tillverkas 

genom ytterligare hyvling och emballering. (Carling, 2001)  

 

1.2. Stål 

Med hjälp av utvecklingen av stål har människan skapat stora möjligheter att förbättra 

sin tillvaro. Idag förekommer stål överallt i olika former, produkter eller 

användningsområden. Allt från små verktyg till stora lastbilar eller byggnaderverk har 

skapats med hjälp av stålets mångfaldiga egenskaper. För att skapa stål krävs dock stora 

resurser, energi och arbetskraft som medför att stora belastningar på miljön uppstår vid 

produktionen. 

 

Stål tillverkas idag från två olika metoder, från malm eller från stålskrot. Stål som 

tillverkas av malm produceras i ett stålverk där järnmalm, kol och kalk samt andra 

tillsatsämnen tillsammans förbränns i stora masugnar och förs sedan vidare i en 

utvecklad process. Den största påverkan av miljön förekommer vid produktionen av stål 

i järnmalmbaserade stålverk som genom sina masugnar kräver höga temperaturer och 

stora energimängder vid förbränningen. (SSAB, 2016) 

 

Tack vare att stål kan återanvändas utan att förlora sina egenskaper anses istället 

skrotbaserade stålverk som ett hållbart alternativ. Dock finns det inte tillräckligt med 

skrot i Sverige idag för att tillfredsställa dagens behov av stålanvändning. Cirka 30 % av 

behovet kan skapas från skrotbaserade stålverk och de resterande kommer antingen från 

järnmalmbaserade stålverk eller som import från andra länder. (SSAB, 2016) 
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1.3. Tidigare forskning 

Livcykelanalys har tillämpats i en rad olika områden för att fastställa vilka val av kring 

material, produktion, användning och avfallshantering är lämpligast ur miljösynpunkt. 

Det har dock inte hittats studier som berör byggnader för djurhållning, även om studier 

om limträ- eller stålstommar finns för andra typer av byggnader.  

 

I en studie som har gjorts av (Petersen & Solberg, 2002) har forskarna gjort en 

livscykelinventering för limträ- och stålbalkar för Gardemoen flygplats i Norge. 

Materialens alla inflöden och utflöden i samband med produktion, användning och 

avfallshantering har analyserat. De menar att det är viktig att ha en systemgräns för 

analysen därför har de valt en byggnads livslängd på 50 år. Utsläpp av koldioxid, metan 

och dikvävoxid granskas i studien och utsläppen varierar beroende på hur trä återvinns. 

Om trä deponeras orsakas stor utsläpp av CH4 (metan) eftersom det lagrade kolet i träet 

får syrebrist. Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Forskarna visar 

även hur miljöpåverkan av materialen varierar beroende på de använda energikällorna 

vid produktionen. Malmproducerade stål har stor miljöpåverkan i form av utsläpp av 

miljöskadliga ämnen.  

 

Studien visar också att vid tillverkning av stålbalkar med återanvänt stål genererar fem 

gånger mer utsläpp av växthusgaser jämfört med tillverkning av limträbalkar. Det blir 

ännu större skillnad om stålet skulle komma från en malmproducerad produktion.  

Studien konstaterar också att avfallshanteringen av limträ påverkar hur de totala 

utsläppen av växthusgaser kan minskas, t.ex. om limträ bränns och den energin ersätter 

en annan som t.ex. fossila bränslen men om limträ deponeras orsakas stora utsläpp av 

växthusgaser. 

 

I en annan studie som gjordes av (Höglmeier, Steubing, Weber-Blaschke, & Richter, 

2015) i sydöstra Tyskland baserade författarna sin undersökning på kvalitet och 

kvantitet för trä och returträ. Med hjälp av en datametod summerades de återanvändbara 

trämaterialen enligt tysk avfallslag gällande avfallshantering och återanvändning.  Det 

som inkluderades i datamängderna var allt ifrån balkar, golv, fönster, dörrar, väggar, 

bärande konstruktioner och inredning. Forskarna kom fram till att 45 % av mängden 

returträ var lämpligt till användning som råmaterial, 26 % lämpligt för återanvändning 

och 27 % lämpligt för sekundära applikationer. Forskarna menar att delar av returträ 

som återanvänds kan produceras till t.ex. spånskivor eller fiberboard som då ger 

möjlighet till en längre tidsperiod av lagring av koldioxid i träprodukter och detta leder 

till att bidraget till växthusgas fördröjs till en mycket senare tid.  

 

1.4. Definition av mål och omfattning 

Definitionen av mål ska beskriva varför en livscykelanalys genomförs och förmedla hur 

och vad slutresultatet ska användas till. Innan en LCA utförs ska konsekvenserna av det 

förväntade resultat utvärderas och därefter bestämma hur omfattningen av studien ska 

göras för att uppfylla målsättningen. (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002) 

 

1.5. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på den potentiella miljöpåverkan av både stål- och 

limträproduktionen. Syftet är även med hjälp av LCA metoden hitta vilket stommaterial 

som är lämpligast för lantbruksbyggnader med hänsyn till miljön. Utöver produktionen 
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studeras även miljöpåverkan i samband med transporten från tillverkningsort till 

byggnadsplatsen.  

 

1.6. Mål 

Målet med studien är att ge ett riktigt och värdigt resultat av syftet, som ska kunna 

användas av Länsstyrelsen i Gävleborg som rekommendation till länets mjölk- och 

köttproducenter, utifrån miljöpåverkan, om valet av att välja endera limträ eller stål som 

stommaterial vid nybyggnation av stallbyggnader. 

 

1.7. Problemformulering 

Vilket material av endera limträ eller stål genererar minst utsläpp från vagga till grav?  

Vilka miljövinster blir det beroende på materialval för byggnadsstomme? 

 

 

2. Metod 
Det finns två olika metoder som kan användas för att samla in data till en studie. Den 

ena är kvalitativ och den andra är kvantitativ. Kvalitativ metod används för att få 

djupare förståelse för en studie och detta ger en möjlighet att utveckla idéer om 

problemet som undersöks. Kvalitativ metod kan variera allt ifrån individuella intervjuer 

till gruppdiskussioner, det vill säga få andra människors motiv och perspektiv.  

Kvantitativ metod i en studie görs med mätningar genom numeriska data där resultatet 

visas i form av siffror och tabeller. Kvantitativ metod ställer frågan hur många medan 

en kvalitativ metod ställer frågan varför det är just så många. (Biggam, 2008) 

 

I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats genom att göra en livscykelanalys av 

en stallbyggnad där stommen är utförd i limträ eller stål. Eftersom studien kretsar kring 

en specifik byggnad blir denna en fallstudie. En fallstudie medför en fördjupning av 

kunskaper kring fallobjektet men kan innebära att resultaten inte är generaliserbara. Å 

andra hand tenderar storleken och utförandet av stallbyggnader för djurhållning vara 

enformigt (enligt Mats Selin, Länsstyrelsen Gävleborg) vilket skulle medföra att 

studiens resultat gäller för liknande byggnadsverk.   

 

2.1. Informationssökning 

I denna studie har litteraturböcker, vetenskapliga artiklar och databaser använts för att 

samla in information om hur miljöpåverkan av limträ-och stålstomme genererar olika 

utsläppskategorier under produktion, transport, användning och återanvändning till en 

lantbruksbyggnad. Genom Discovery, som är Högskolan i Gävle egna databas för 

sökning av artiklar och böcker, har information om limträ och stål framtagits. Dessa 

specifika sökord har använts med villkor av peer-reviewed artiklar.  

Sökord: LCA, Wood, Steel 

Steel production, Poland  

Laminated wood, Steel 

Recovered wood, Building 

Weighting impact 

 

I och med att studien är kvantitativ har det varit nödvändigt att kvantifiera utsläpp i 

anknytning till kategorierna som nämndes ovan. För detta ändamål har Simapro 8.2.0.0 



 

4 

 

använts för att komma åt databasen Ecoinvent 3. Mer om LCA och 

beräkningsverktygen förklaras i Kapitel 3.  

 

Ytterligare information om den specifikt valda byggnadens mått, storlek och mängd har 

samlats in genom platsbesök, ritningar och mejlkontakt. 

 

2.2. Referensbyggnaden 

Här beskrivs byggnaden som valts och utgör det system som analyseras med LCA. LCA 

beskrivs utförligare i Kapitel 3.  

 

Stålstomme 

Som den specifika byggnaden med stålstomme har en lantbruksbyggnad i Bergby valts. 

Denna byggnad ansåg den externa handledaren Mats Selin som en lämplig byggnad att 

använda som mall eftersom byggnaden var relativt nybyggd. Lennart Sjöberg, som är 

förvaltare och djurskötare för denna byggnad, kontaktades och beviljade en rundtur i 

byggnaden. Byggnaden har en spännvidd på 60x22 m
2
 och är uppförd 2010 av företaget 

Borga Plåt AB. Trots en ökad kunskap av byggnaden från platsbesöket kontaktades 

företaget Borga och projekt manager Anders Lidberg för ytterligare information. 

Genom e-mailutbyte utlämnades ritningar av byggnaden. Ritningarna utdelade 

information om stålramens mått och konstruktion samt de liggande takåsar och väggåsar 

av stål i form av en tabellsamling. Tabellsamlingen kan ses i Bilaga 1.  

Borga tillverkar och använder egna stålramar som är importerade från deras egen 

svetsfabrik i Polen. Ytterligare informationen om denna svetsfabrik eller transporter 

från fabriken kunde inte utdelas, antaganden gjordes därför ifrån andra 

informationskällor. Hämtad 2016-05-10 (http://www.borga.se/bekymmersfri-

byggnation/produktion/). 

 

 

 
Bild 1. Bilden är tagen i Bergby på den lantbruksbyggnaden som är byggd av 

Borga stålhall. (Kamal Eliassi). 

 

 

Limträstomme 

För en likvärdig jämförelse fastslogs att limträhallen skulle ha samma area tak över 

byggnaden med golvarean 60x22m
2
. Denna byggnad bestämdes istället att behövas 

endast i teorin. Informationen för denna teoretiska byggnad uppgavs genom att ta 

http://www.borga.se/bekymmersfri-byggnation/produktion/
http://www.borga.se/bekymmersfri-byggnation/produktion/
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kontakt med två företag som tillverkar limträstommar för lantbruksbyggnader, dessa var 

Moelven Byggmodul AB och Martinsons Byggsystem AB. Genom e-mail och 

telefonkontakt med företagen gjordes två beräkningsförslag för en landbruksbyggnad av 

limträstomme med storlek 60x22 m
2
.  Företagen räknade fram den totala limträmassan 

för denna teoretiska byggnad, där Martinssons förslag har en byggnad på 77,3 m
3
 och 

Moelven på 79,3 m
3
 limträstomme. Moelvens fastslogs som förslaget att arbeta vidare 

med, eftersom dokumenterade uppgifter för de olika miljöutsläppen under 

limträmaterialets livscykel kunde granskas i deras egna s.k. EPD-Norge protokoll som 

kan ses i Bilaga 4. 
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3. LCA  
Livscykelanalys är en metod som används för att beskriva processer och påverkningar 

en produkt har under hela sin livstid, det vill säga från vagga till grav eller råmaterial till 

avfall och återvinning. Att arbeta med LCA kräver tidsmässiga och stora resurser för att 

samla information från produktens alla faser och därför ställs frågan varför ska man 

göra en LCA? Många av dagens miljöfrågor och svar motiveras med hjälp av LCA 

metoden och skapar många politiska aktioner och lagar för att stärka arbetet inom 

hållbara miljön. LCA metoden ger möjlighet att kvalitetssäkra produkter och/eller 

tjänster och resultatet av den ger användare möjlighet att snabbt fatta rätt beslut i val av 

material. (Baumann & Tillman, 2004) 

 

3.1. Funktionell enhet 

Den fastställda funktionella enheten är m
2
 golvarea för en lantbruksbyggnad i 

Gävleborg. Då en jämlik jämförelse för båda byggnadernas konstruktionsmässiga 

storlek och mått ska överstämma med varandra men ej bli påverkad av materialens 

mängd eller massa bestämdes denna funktionella enhet som vidare kallas FE. 

 

3.2. Systemgräns  

Informationen som en produkt medför när en LCA studie utförs, kan i många fall vara 

obegränsad och komplex. Idealt skall en produkt granskas i detta oändliga perspektiv 

för att generera det bästa resultatet. I många fall måste dock informationen begränsas till 

endast det som är relevant för studiens uppgift. Detta kallas för systemgräns och görs 

när syfte, målsättning och funktionell enhet för en LCA studie har bestämts. 

Systemgräns bestäms efter att en översiktlig analys av hela produkten livscykel utfört 

för att avgöra vilka delar som är relevanta och som systemgränsen ska omfatta. (Rydh et 

al, 2002) 

 

3.3. Klassificering 

Klassificering har som mål till att sortera datakategorierna från inventeringsanalysen i 

miljöeffektkategorier beroende på hur de påverkar miljön. Det vill säga att 

miljöbelastningar som uppstår vid naturresursanvändning, utsläpp av föroreningar och 

energiförbrukning grupperas i miljöeffektkategorierna utan hänsyn till flödesmängden. 

(Rydh et al, 2002). 

 

3.4. Miljöeffektkategorier 

När resurser används och material produceras genereras olika utsläpp till mark, vatten 

eller luft. Miljöeffektkategorier är indelade i tre huvudgrupper: användning av resurser, 

hälsoeffekter och ekologiska effekter. De miljöeffektkategorier som granskas i denna 

rapport är globaluppvärmning, försurning och övergödning, som ingår i 

klassificeringen. (Rydh et al, 2002) 

 

De undersökta kategorierna i denna studie är baserade på information från databasen 

Ecoinvent och granskade vetenskapliga artiklar. 
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3.5. Karaktärisering 

När en produkt innehåller många ämnen och processer bildas många olika utsläpp för 

varje del. För att hantera detta till ett gemensamt utsläpp eller ekvivalent använder man 

sig av en karaktäriseringsmetod där med hjälp av en faktor multipliceras respektive 

utsläpp med den bestämda faktorn och sedan summeras alla utsläpp i respektive 

miljöpåverkanskategorier ihop till en ekvivalent.  

 

Globaluppvärmning 

Den globala klimatförändringen har påverkats av de ökande mängder koldioxidutsläpp 

och andra värmestrålande gaser som har kommit upp i atmosfären. Oftast talas om 

vatten ånga och koldioxid som växthusgaser men det finns även andra växthusgaser 

som t.ex. ozon, metan och dikväveoxider. De flesta gaserna kan ha 10 till 100 års 

uppehållstid som sprider och fördelar sig i atmosfären över hela jordklotet. När 

mängden växthusgaser ökar så ökas återstrålningen som leder till att temperaturen ökar 

vid jordytan och atmosfären där det är låg temperatur. (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

Utsläpp av växthusgaser måste minskas för att undvika ett katastrofalt försämrad klimat 

som kan riskera människans, djurs och växters levnad. Globaluppvärmningen räknas i 

kg koldioxidekvivalenter CO2.  

 

Försurning 

Försurande luftföroreningar orsakas av utsläpp från olika ämnen till atmosfären. Det 

som händer är att svaveldioxid (SO2) och kväveoxider som är i atmosfären omvandlas 

till svavelsyra respektive salpetersyra. Med hjälp av vinden kan det bli långa 

transportsträckor av dessa försurande luftföroreningar och när dessa föroreningar når 

vatten och mark leder det till miljöförsurning. (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

I denna studie visas mängder av de olika ämnen som påverkar försurning och visas i 

SO2- ekvivalenter.  

 

Övergödning 

Kväve och fosfor är de ämnena som orsakar övergödning. När stora mängder av dessa 

ämnen tillförs till vatten eller mark överskrids ekosystemens förmåga att tillgodogöra 

sig på näring. Transportutsläppen har stora miljöpåverkan där kvävoxider från bil och 

trafik kommer upp i luften. Övergödning orsakar bland annat algblomning i hav och 

sötvatten och detta kan leda till syrebrist på bottnarna som kan påverka att djur och 

växter kan dö. (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

I denna rapport kommer de mängder övergödning från båda materialen att räknas fram 

och de visas i respektive tabeller. Övergödningsmängderna räknas i kg fosfat-

ekvivalenter (PO4
3-

). 

 

3.6. Datakvalitetskrav 

Datainsamlings- och kvalitetsinformation från pålitliga källor är en av de viktigaste 

delarna av ett examenarbete och detta behövs för att kunna fastställa miljöpåverkan av 

ett material. Resultatet av en sådan studie skiljer sig beroende på vilken datainformation 

används. I denna rapport har vetenskapliga artiklar om miljöutsläpp vid produktion, 

användning och återvinning av stål och limträ använts för att få fram exakta utsläpps 

mängder för respektive material. Dataprogrammet Simapro 8.2.0.0, som är ett ledande 

LCA programpaket, innehåller det senaste inom vetenskapbaserade metoder och 



 

8 

 

databaser. Simapro har används för komma åt databasen Ecoinvent 3. Ecoinvent är en 

databas där man kan få reda på olika produktutsläpp som påverkar miljön. 

Transportutsläpp och viktningen i denna rapport är baserade på de värdena från 

databasen Ecoinvent. Hämtad 2016-05-10 (https://simapro.com/about/) 

 

3.7. Viktning 

Viktning enligt Ahlroth (2014) är en av faserna i livscykelkonsekvensbedömning som 

summerar de olika karaktäriserade miljöpåverkningarna till ett enda index för att 

resultatet i miljöbedömningen ska vara lätt att begripa. För att värdera en miljövara kan 

det finnas fördelar och nackdelar med varorna som gör att det blir svårt att göra en 

jämförelse och därför görs en viktning som ger beslutfattare utan fördjupad kompetens 

inom området att hitta miljövänliga alternativ.  De olika karaktäriserade miljöpåverkan 

resulterar med hjälp av normalisering och viktningsprocess i ett enda index som ger 

beslutfattaren möjlighet att förstå och tolka analysen korrekt och därefter göra ett beslut. 

 

Innan viktning görs, normaliseras miljöpåverkanskategorierna genom division med 

referensvärden. Referensvärdena ger en bild av den totala miljöpåverkan inom ett 

geografiskt område som är baserad på en viss tid.  Referensvärdena är grundade på 

politiska, enskilda och moraliska värderingar och detta kan ändras beroende på 

förändringar i natursystemen. Det vill säga att de olika kategorierna kan ändra 

referensvärden beroende på hur farliga de är för miljön just då (Baumann & Rydberg, 

1994). I denna rapport har databasen Ecoinvent används för att få fram 

viktningsindexen av olika miljöpåverkanskategorier.  

 

  

https://simapro.com/about/
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4. Produktion och användning av limträ och stål 
Produktionen av limträ från skog till färdig produkt innehåller många steg och 

processer. Detsamma gäller för stålproduktionen. Med systemgränsen kan därför de 

viktigaste stegen och processerna undersökas närmare och faktorer som är ej relevanta 

för studien uteslutas. Systemgränsen för stål och limträ varierar något eftersom t.ex. 

stålskrot kan återanvändas helt medan limträ går till största del till energiutvinning.  

 

4.1. Limträ 

Grantimmer från skogen sågas och fraktas till en sågfabrik där den kapas och hyvlas och 

transporteras sedan vidare till en produktionsfabrik innan den slutligen transporteras till 

byggarbetsplatset. De processer som har undersökts och beräknats på är 

råvaruutvinning, tillverkning, användning, transport och energiutvinning. Produktionen 

av limträ inom den systemgräns som bestämts visas i flödesschemat i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Flödesschema för limträ. (Kamal Eliassi). 

 

Miljöpåverkankategorier skiljer sig beroende på hur limträ hanteras efter användningen. 

Om det lagrade kolet i limträden bränns och ersätter i stället en annan energikälla t.ex. 

olja blir slutresultatet annorlunda. Det går även att återanvända limträ genom att 

producera nya spånskivor av det. Detta leder till att det lagrade kolet i trädet sparas till 

en senare tid och även bidraget till växthuseffekten fördröjs till en senare tid.  
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4.2. Stål 

Stålproduktionen har nästan samma process som limträ. Som beskrivits av SSAB 

(2016), inkluderas i processen en råvaruutvinning där järnmalm bryts ut från marken 

och transporteras till en produktionsfabrik. Kol köps oftast ifrån USA eller Australien 

och fraktas till ett koksverk som omvandlar kolet till koks genom upphettning i ugnar 

som sedan transporteras vidare till samma produktionsfabrik. I produktionsfabriken 

smälts järnmalm och koks i stora masugnar med väldigt höga temperaturer och det är 

här den stora energiåtgången går till och ger de största utsläppen i hela 

stålproduktionsprocessen. Kalk och andra tillsatsämnen matas även in de stora 

masugnarna och resultatet blir till smält råjärn som transporteras vidare för rening från 

svavel. Det svavelfria råjärnet samt kylskrot tappas in i en LD-konverter 

(syrgaskonverter) som genom en lans blåser in syrgas med högt tryck, detta för att syret 

ska förena sig med kolet och när kolhalten blir mindre än 1,7 procent har stål tillverkats. 

Vid nästa steg justeras stålets temperatur och kemiska sammansättning i en 

skänkmetallurgi där väte och kväve vakuumrenas ifrån stålet. Det färdiga smältstålet 

kan nu stränggjutas till fasta former och slabbs som sedan transporteras vidare till en 

svetsfabrik för tillverkning av t.ex. stora stålramar. SSAB (2016).  

  

Stål som tillverkas från skrot hoppar över många delar av denna process och kräver 

därför inte lika stora energimängder. Stålskrotet smälts i ljusbågsugnar som drivs av 

elektrisk energi (SSAB, 2016).  

 

Flödesschemat i figur 2 beskriver processen för både järnmalm och stålskrot med den 

systemgräns som bestämts.  

 

 
Figur 2. Flödesschema för stål. (Kamal Eliassi). 
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4.3. Stålram 

Genom ritningar som tillhandhållits av Borga har både ramarnas och de liggande takåsar 

och väggåsar totala volym uträknats. Detta för att få en total mängd ton stål som krävs 

för en byggnad på 60x22m
2
.  

 

Måtten för en halv ram visas i Figur 3. Då ramen är symmetrisk förutom del D som 

endast förekommer på ena sidan har uträkningar gjorts på en halv ram och sedan 

multiplicerats med 2. Ramen är också bokstaverad för att lättare förstå hur den totala 

mängden för ramen har räknats ut. Måtten för takåsar och väggåsar förekom förutom 

utritade i ritningarna också i en tabellsamling och har använts istället. 

 

Genom att multiplicera den totala volymen och en densitet faktor på 7,85 ton/m
3 

har den 

totala mängden uträknats, dessa uträkningar finns i Bilaga 1, Tabeller 13-16. Densitet 

för stål hämtades från SSAB (2016). 

 

Figur 3.  En halv stålram. (Kamal Eliassi). 
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5. Genomförande   
Genomförandet av arbetet beskrivs i detta avsnitt där uträkningar för både stål och 

limträ och deras totala miljöpåverkan under hela livscykeln redovisas. Uträkningarna 

har utförts i programmet Microsoft Excel och alla tal har avrundats ner till max 3 eller 4 

decimaler.  

 

De miljöeffektkategorier som undersöks är globaluppvärmning (kg CO2 – ekvivalenter), 

försurning (kg SO2 – ekvivalenter) och övergödning (kg PO4
3- 

- ekvivalenter). 

Resultaten är den totala mängden utsläpp för de olika kategorierna vid nybyggnation av 

en lantbruksbyggnad med en plan yta 22x60 m
2
. 

 

5.1. Limträ 

Med hjälp av Moelvens (EPD-Norge, 2015) (Environmental Product Declaration) som 

är ett bekräftat och registrerat dokument om en produkts miljöpåverkan under sin 

livscykel har miljöpåverkan för m
3
 samt 1 ton limträ uträknats. Densiteten för limträ 

beskrivs också i dokumentet med en mängd på 430 kg per m
3
 och 2,326 m

3
 per ton. 

Tabell 1 visar mängden utsläpp för alla tre miljöeffektkategorier för processen av 

råvaruutvinning, transporter och tillverkning. Mängden utsläpp av CO2-ekvivalenter 

minskar drastiskt om energiutvinning istället inkluderas i processen vilket kan ses i 

Tabell 2. Det totala koldioxidutsläppet blir egentligen 718 kg per kubik limträ men 

minskar till 62 kg med energiutvinning eftersom 658 kg av utsläppen kan ersätta en 

annan energikälla som t.ex. olja. Båda fallen har därför vidare uträknats separat som en 

egen metod.   

 

Utsläpp som skapar försurning och övergödning har också beräknats per m
3 

och ton 

limträ vilket dock inte ger någon alls förändring mellan de olika metoderna. 

 

Tabell 1. Miljöpåverkan per m
3
 samt 1 ton limträ under råvara (nedhuggning), 

transport (till såg-fabrik och produktionsfabrik) och tillverkning. 

Kategorier Enhet Mängd/m
3
 Mängd/ton 

Globaluppvärmning kg CO2 /ekv 718,000 1669,767 

Försurning kg SO2 /ekv 0,380 0,884 

Övergödning kg PO4
3-

 /ekv 0,087 0,202 

 

Tabell 2. Miljöpåverkan per m
3
 samt 1 ton limträ med energiutvinning.   

Kategorier Enhet Mängd/m
3
 Mängd/ton 

Globaluppvärmning kg CO2  /ekv 62,000 144,186 

Försurning kg SO2 /ekv 0,380 0,884 

Övergödning kg PO4
3-

 /ekv 0,087 0,202 
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Vidare från sågfabriken har utsläppen från transporten till produktionsfabriken uträknat 

genom Simapro där mängden per 1 tkm med tung lastbil valts ut vilket är en förkortning 

av begreppet ton per kilometer; 1 ton gånger 1 kilometer. Tabell 3 visar mängden kg 

utsläpp för 1 tkm.  

 

Tabell 3.  Transportutsläpp med tung lastbil.  

Enligt Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 

Beräkning för 1 tkm med tung lastbil 16-32 ton 

Kategorier Enhet Mängd 1 tkm 

Globaluppvärmning kg CO2 /ekv 0,1674 

Försurning kg SO2 /ekv 0,0009 

Övergödning kg PO4
3-

 /ekv 0,0002 

 

Transportssträckan mellan Moelven’s produktionsfabrik till byggarbetsplatsen beräknas 

vara 370 km. En faktor som inte inkluderas i uträkningen är att lastbilen måste köra 

tillbaka med tom last och därmed utgör större utsläpp än den redovisade resultatet.  

 

Genom Moelvens förslag på en byggnad med 79,3 m
3
 och densiteten på 430 kg/m

3
 från 

EPD-Norge kan den totala vikten för byggnaden uträknas till 34,125 ton limträ. Den 

totala tkm blir då 12 626,25 tkm när sträckan och vikten multipliceras ihop. Det totala 

utsläppet för transportsträckan mellan Moelvens fabrik och byggarbetsplatsen i Bergby 

kan ses i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Transportutsläpp (Moelvens fabrik till byggarbetsplatsen i Bergby) 

Enligt Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 

Beräkning i tkm Transport lastbil 16-32 ton 

Kategorier Enhet Mängd 1 tkm Total mängd  

Globaluppvärmning kg CO2 ekv 0,1674 2113,183 

Försurning kg SO2 ekv 0,0009 10,927 

Övergödning kg PO4
3-

 ekv 0,0002 2,547 

34,125 ton/byggnad  
12 626,25 tkm  
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5.2. Stål 

Enligt (Burchart-Korol, 2013), som används som datakälla för utsläpp vid framställning 

av 1 ton stål utifrån järnmalmprocessen, genereras ett totalt utsläpp på 1372,375 

kg/CO2, 1034 g/SO2 och 821 g/NO2. Den skrotbaserade elektriska processen genererar 

ett totalt utsläpp på 269 kg/CO2, 7 g/SO2 och endast 1 g/NO2  per ton stål vilket kan 

också läsas i Tabell 5. Denna artikel valdes eftersom innehållet var baserat på 

stålproduktion från det tillfrågade landet (Polen) som är aktuell för stålstommen på 

svenska marknaden. Processerna som inkluderades i artikeln var flertalet anläggningar 

och verk, så som sinterverk, smältugnverk, kalkverk, syrgasugn verk, gjutstålverk, 

stränggjutningsanläggning och varmvalsningsanläggning. 

 

Utsläpp från tillverkning av en konstruktionsram saknades; därför söktes separat 

datafakta. För mängden miljöutsläpp från tillverkningen av stålramar hämtades 

datainformation från (EPD-Norge, 2015) från företaget Ruukki, vilket kan läsas i Bilaga 

5 och Tabell 5.  

 

 

Tabell 5. Utsläppen vid produktion av ett ton malmproducerad stål. (Burchart-

Korol, 2013). 

Järnmalmsprocess 1 ton/stål 

Kategori Utsläpp Mängd Enhet Allokering Total ekv 

 Global 

uppvärmning CO2 1 372,4 kg 1 1 372,4 kg CO2  

Försurning SO2 1,034 kg 1 1,039 kg SO2 

  HCL 0,005 kg 0,88 

 

  

  HF 0,0005 kg 1,6     

Övergödning NO2 0,821 kg 0,13 0,107 kg PO4
3-

 

Elektrisk skrotbaserad process 1 ton/stål 

  Utsläpp Mängd Enhet Allokering Total ekv   

Global 

uppvärmning CO2 269 kg 1 269 kg CO2 

Försurning SO2 0,007 kg 1 0,00706 kg SO2 

  HF 0,00004 kg 1,6     

Övergödning NO2 0,001 kg 0,13 0,00013 kg PO4
3-

 

Utsläpp för tillverkning av stålramar 

  Utsläpp Mängd 1 kg stål mängd 1 ton stål Enhet      

Global 

uppvärmning CO2 0,25 250 kg 

Försurning SO2 0,00079 0,79 kg 

Övergödning PO4
3-

 0,00005 0,0529 kg 
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Genom Simapro uthämtas mängden utsläppen för 1 tkm för både tung lastbil och färja. 

Eftersom fabriken i artikeln av (Burchart-Korol, 2013) ligger i Polen har egna 

antagande av transportsträckor i och från Polen tagits. Transportsträckan med lastbil 

antas vara 356 km i Polen och 696 km i Sverige och sträckan med färja 374 km. Euro 3 

användes ifrån Ecoinvent 3 eftersom detta gäller för dieseldrivna tunglastbil. Eftersom 

antaganden gjordes för transportsträckan antogs det också att sträckan istället för färja 

kunde köras helt med tung lastbil. Sträckan för detta antogs vara då 1742 km mellan 

Polen, Danmark och Sverige. Alla transportsträckor uträknades genom Google Maps 

och kan läsas i Tabell 6. Den totala vikten för en stålstomme med ytan 60x22 m
2
 blir 

33,595 ton och uträkningen för detta kan ses i Bilaga 1 i Tabell 13 till och med 17. 

 

Tabell 6. Totalt utsläpp av alla transporter (Polen till Sverige) 

Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 

Beräkning i tkm Transport lastbil 16-32 ton, EURO 3.  

Körstrecka lastbil Todz till Gdynia 356 km och Karlshamn till Bergby 696 km 

Kategorier Utsläpp Enhet Mängd 1 tkm Totalt utsläpp 

Global uppvärmning CO2 kg 0,167 5 914,9 

Försurning SO2 kg 0,00087 30,6 

Övergödning PO4
3-

 kg 0,0002 7,1 

ton km tkm 

33,595 1052 35 341,7 

Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 

Färja transport tkm över havet 

Färja transport från Gdynia till Karlshamn 

Kategorier Utsläpp Enhet Mängd 1 tkm Totalt utsläpp 

Global uppvärmning CO2 Kg 0,0113 141,6 

Försurning SO2 kg 0,00024 3,0 

Övergödning PO4
3-

 kg 2,47E-05 0,3 

ton km tkm 

33,595 374 12 564,4 

Om hela sträckan ska köras med endast lastbil. 

Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 

Beräkning i tkm Transport lastbil 16-32 ton, EURO 3 

Kategorier Utsläpp Enhet Mängd 1 tkm Totalt utsläpp 

Global uppvärmning CO2 kg 0,167 9 794,5 

Försurning SO2 kg 0,00087 50,6 

Övergödning PO4
3-

 kg 0,0002 11,8 

körstrecka lastbil Todz till Bergby 1742 km  

ton km tkm 

33,595 1742 58 522,0 
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5.3. Viktning 

Genom att använda dataprogramet Simapro och Ecoinvent 3 hämtades referensvärden 

för normalisering. Med dessa värden kan man sedan summera ihop alla 

miljöpåverkankategorier till ett gemensamt indexvärde. Tabell 7 visar de uthämtade 

värdena. 

 

Tabell 7. Referensvärden för normalisering som är hämtade från Ecoinvent 3.  

Referensvärden för normalisering  

Kategori Utsläpp ekv Normalisering 

Global uppvärmning CO2 1,99E-13 

Försurning SO2 3,55E-11 

Övergödning PO4
3-

 7,58E-11 

 

6. Resultat 
Detta avsnitt redogör för miljöpåverkanjämförelse för stål- och limträstomme under 

produktion, tillverkning, återanvändning och transport. Resultaten visar den totala 

mängden utsläpp för de olika miljöeffektkategorierna för en lantbruksbyggnad med en 

plan yta 60x22 m
2
. Utsläppen för de olika materialen varierar beroende på hantering 

efter användning.  

 

Den totala vikten för ramarna av en byggnad med ytan 60x22 m
2
 blir 34,125 ton för 

limträ och 33,595 ton för stål. I Tabell 8 samt 9 visas de totala utsläppen av hela 

livscykeln för limträ. Med energiutvinningsmetoden blir utsläppen av CO2 ekvivalenter 

per kvadratmeter byggnad betydligt mindre medan SO2 och PO4
3- 

inte har någon 

förändring.  

 

Tabell 8. Totalt utsläpp från råvaruutvinning, tillverkning och all transport för 

limträ plus deponi. 

Kategorier Enhet Totalt utsläpp 

Globaluppvärmning kg CO2 /ekv 59093,99 

Försurning kg SO2 /ekv 41,08 

Övergödning kg PO4
3-

 /ekv 9,45 

 

 

Tabell 9. Totala utsläpp från råvaruutvinning, tillverkning och all transport för 

limträ plus ersättning av en annan energikälla vid energiutvinning (olja).  

Kategorier Enhet Totalt utsläpp 

Globaluppvärmning kg CO2 /ekv 7033,53 

Försurning kg SO2 /ekv 41,08 

Övergödning kg PO4
3-

 /ekv 9,45 
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Tabell 10 och 11 visar utsläpp från stålets livscykel. Järnmalmprocessen har större 

utsläpp än skrotprocessen då järnmalmen och de stora masugnarna kräver stora 

energimängder som skrotprocessen hoppar över. 

 

Tabell 10. Totalt utsläpp för alla processer för en järnmalmproducerad 

stålbyggnad  

(Transporter, ståltillverkning, ramtillverkning). 

Kategori Utsläpp ekv Totalt utsläpp Enhet 

Global uppvärmning CO2 60 559,8 kg 

Försurning SO2 95,0 kg 

Övergödning PO4
3-

 12,8 kg 

Totalt ton byggnad 33,595     

 

Tabell 11. Totalt utsläpp för alla processer för en skrotproducerad stålbyggnad 

(Transporter, stålframställning, ramtillverkning) 

Kategori Utsläpp ekv Totalt utsläpp Enhet 

Global uppvärmning CO2 23 492,4 kg 

Försurning SO2 60,4 kg 

Övergödning PO4
3-

 9,2 kg 

Totalt ton byggnad 33,595     
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Figur 4 visar fördelning av utsläpp i samband med transporter med tunga lastbilar och 

färjetrafik. Skillnaderna i transportutsläpp beror på att stålet transporteras från Polen via 

färjetrafik och tung lastbil medan limträdet transporteras endast 370 km med tung 

lastbil. Om transporten körs med både lastbil och färja för stålsträckan blir det 3 gånger 

mer utsläpp än den sträcka som limträ kräver. En annan intressant jämförelse som ses i 

diagrammet är att det blir 4,6 gånger mer utsläpp i alla kategorier om sträckan körs helt 

av tung lastbil jämfört med den sträckan limträ antas ha. 

 

 
Figur 4. Potentiellt bidrag från transportutsläpp till Global-uppvärmning, 

försurning och övergödning.  

  

Globaluppvä
rmning

Försurning Övergödning

Utsläpp Stål - Färja +
Lastbill

6056,52501 33,57588 7,43845

Utsläpp Stål - Lastbil hela
sträckan

9794,5 50,6 11,8

Utsläpp Limträ - Lastbil 2113,183367 10,92670688 2,546532176
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Transport utsläpp 
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3- -ekv 
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Om limträ flisas och ersätter fossila bränslen vid energianvändning leder detta till 8,6 

gånger mindre utsläpp jämfört med järnmalmproducerat stål i globaluppvärmning. Men 

om limträ deponeras istället blir utsläppsskillnaden endast 3 % mindre för limträ. 

Utsläpp från globaluppvärmning vid skrot producerat stål blir 3,4 gånger mer än limträ 

som energi återvinns medan den blir 2,5 gånger lägre jämfört med limträ som 

deponeras.  

 

Järnmalmproducerat stål har 2,3 gånger mer utsläpp i försurning och 1,3 gånger mer 

utsläpp i övergödning jämfört med limträets båda alternativ.  

 

I Figur 5 visas det totala utsläppet för både stål och limträ beroende på vilken 

tillverkning och avfallshantering som utförs.  

 

 
Figur 5. Potentiellt bidrag från materialutsläpp till Global-uppvärmning, 

försurning och övergödning.  

 

 

  

Globaluppvä
rmning

Försurning Övergödning

Totalt utsläpp för
järnmalmproducerad stål

60559,8 95,0 12,8

Totalt utsläpp för
skrotproducerad stål

23492,4 60,4 9,2

Totalt ustläpp limträ med
återvinning

7033,5 41,1 9,5

Totalt utsläpp för limträ
med deponering

59094,0 41,1 9,5

1,0

10,0

100,0

1000,0

10000,0

100000,0

Totalt utsläpp (Tillverkning + Transport + 
Hanteringmetod) 
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Figur 6 visar den potentiella miljöpåverkan för respektive material från produktion av 

ett ton material. Utsläppen varierar oerhört mycket beroende på hur limträ hanteras efter 

användning. Även stålproduktion varierar ganska stort om stålet är järnmalmproducerad 

eller skrotproducerad. 

 

 
Figur 6. Potentiellt bidrag från produktion av ett ton av respektive material till 

Global-uppvärmning, försurning och övergödning.  

 

 

 
  

Globaluppvä
rmning

Försurning Övergödning

Järnmalm stål 1372,375 1,039 0,107

Skrot stål 269,007 0,007 0,00013

Limträ med
energiutvinning

144,186 0,884 0,202

Limträ med deponering 1669,767 0,884 0,202

0,000

0,001

0,010

0,100

1,000

10,000

100,000

1000,000

10000,000

Utsläpp från produktion av 1 ton 
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Figur 7 visar utsläpp för funktionell enhet kg per m
2 

för de olika kategorierna. 

Skillnaden märks tydligt beroende på hur limträ hanteras efter användningen. 

 

 
Figur 7. Potentiellt miljöutsläpp för den funktionella enheten m

2
 av respektive 

material till Global-uppvärmning, försurning och övergödning.  

 

 

I Tabell 12 nedan visas resultatet av olika karaktäriserade miljöpåverkan som har 

räknats fram med hjälp av normalisering och viktningsprocessen. Viktning underlättar 

genom att samla ihop olika karaktäriserade miljöpåverkan till ett enda index som sedan 

blir lättare för en jämförelse. Resultatet av viktningen visar att järnmalm släpper ut 1,17 

gånger mer än limträ som deponeras och 5,2 gånger mer om limträ energi återvinns. Vid 

viktningen av skrot blir utsläppet 0,53 gånger mindre än limträ med deponi och 2,35 

mer än limträ med energiutvinning.  Ett lågt värde på den totala normaliserade resultatet 

är mest önskevärt. 

 

Tabell 12. Tabellen visar viktnings resultat för respektive material.  

Viktning för den total utsläpp  

Kategori Utsläpp 

ekv 

Järnmalm  Skrot Limträ 

(Deponi) 

Limträ 

(Energi) 

Normalisering 

Global 

uppvärmning 

CO2 45,8 17,8 44,7 5,3 1,99E-13 

Försurning SO2 0,072 0,045 0,03 0,03 3,55E-11 

Övergödning PO4
3-

 0,01 0,007 0,007 0,007 7,58E-11 

  Järnmalm Skrot Limträ 

(Deponi) 

Limträ (Energiåtervinning) 

Resultat Totala 

normalisering 

1,24E-11 5,69E-12 1,06E-11 2,42E-12 

 

Global

uppvärmning
Försurning Övergödning

Järnmalm 45,9 0,0720 0,0097

Skrot 17,8 0,0457 0,0070

Limträ

(Energiåtervinning)
5,3 0,0311 0,0072

Limträ (Deponi) 44,8 0,0311 0,0072

0,0

0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

Totala utsläpp för funktionell enhet (kg/m2) 
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7. Diskussion och slutsats 
Livscykelanalys är den bästa metoden för att göra en jämförelse mellan produkter och 

kvalitetsäkra den ur ett miljöperspektiv. Det finns olika sätt att samla ihop de totala 

utsläppen som bidrar till miljöpåverkan för att lättare begripa resultatet t.ex. genom 

viktning som användes i denna rapport.  

 

Efter olika telefonsamtal med folk i branschen fick jag reda på att stålkonstruktion var 

en het vara för lantbruksbyggnader. Att konsumenter valde stålkonstruktion berodde på 

att den var billigare att bygga med stål vilket även Lennart Sjöberg, förvaltaren och 

djurskötaren instämde. Mycket av stålimporten kommer från Polen där det används 

mycket kol för energiförsörjning och även den granskade byggnaden hade byggts av 

stålmaterial från Polen.  

 

Resultatet i rapporten blev som jag hade förväntat mig. Järnmalmsproducerat stål bidrar 

med 8,6 gånger mer koldioxid utsläpp än limträ om limträets energi återvinns och 

ersätter en annan sorts energikälla t.ex. fossila bränslen. Järnmalmsproducerat stål 

bidrar även till mer än 2,3 gånger mer försurning och 1,3 gånger mer i övergödning 

(som visades av diagramet i Figur 5). Om man jämför järnmalmsproducerat stål med 

limträ som deponeras efter användning ändras koldioxid utsläppen från 8,6 gånger till 

1,03 men när det gäller försurning och övergödning är detsamma för limträ i båda 

alternativen (kan ses i Figur 5). Rapporten visar även att funktionell enhet kg CO2-

ekvivalenter per m
2 

för järnmalm är 45,9; för limträ med deponi 44,8; skrot 17,8 och för 

limträ med energiutvinning 5,3. Det framgår i Tabell 12 och även för försurning och 

övergödning. 

 

Transporten bidrar också till stora miljöutsläpp som kan ses i grafen i Figur 4. Eftersom 

det har varit svårt att få fram hur transporten har gått till så gjordes två antagande. I det 

ena körs stålet först med tung lastbil och sedan färjetransport och senare tung lastbil till 

byggarbetsplatset. I det andra antagandet ska tung lastbil köra hela sträckan och de 

skillnaderna ses på diagrammet i Figur 4. 

 

En beräkning av spikplåtar till takstolarna av limträ antogs att använda 80x200x2 för 10 

takstolar.  Efter volymberäkningen multiplicerades med ståls densitet och resultatet blev 

243 kg som är 0,7 % av den totala stålmängden. Den totala beräkningen av denna 

rapport kommer inte påverkas av 243 kg stål eftersom den totala mängden är över 33 

ton.  

 

I artikeln (Petersen & Solberg, 2002) påpekar forskarna att tillverkning av stålbalkar 

med återanvänt stål genrerar fem gånger mer utsläpp av växthusgaser jämfört med 

tillverkning av limträbalkar. Det blir ännu större skillnad om stålet skulle komma från 

en malmbaserad produktion. 

 

Det är tydligt att järnmalmsproducerat stål har högre utsläpp än limträ, vilket resultatet 

av koldioxidutsläppet i denna studie bevisar också att tillverkning och avfallshantering 

av limträ efter användning påverkar de totala utsläppen som har uppvisats i Figur 7. 

Även viktningen i denna undersökning visar också tydligt att limträ har mindre 

påverkan på miljön än vad stål gör. Trots att stål har mindre inverkan på övergödning 

rekommenderas limträ ändå som mindre miljöfarlig byggmaterial eftersom stål har mer 

koldioxid utsläpp. Koldioxid utsläppen borde prioriteras först än utsläpp till 

övergödning för att koldioxid är en större fara för miljön än övergödning i nutiden. 



 

23 

 

 

 

Jag rekommenderar att limträ ska användas som stomme vid nybyggnation av 

lantbruksbyggnader eftersom detta utgör mindre utsläpp än stål. Limträ kan också 

energiåtervinnas och återanvändas som spånskivor vilket fördröjer delar miljöutsläppen 

till en senare tid.  
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Bilaga 1. Stålrammängd beräkning.  

Tabell 13. Volym storlek för en stålram. 

Stålram Areor uträknad från ritningar i AutoCAD 

 

Ytor 

Area 

mm
2
 Tjocklek mm

3
 m

3
 

 A 2122860 8 16982880 0,01698288 

 B 790082 8 6320656 0,006320656 

 C 6101122 8 48808976 0,048808976 

 D 327920 8 2623360 0,00262336 

 E Längd Tjocklek Bredd mm
3
 m

3
 

 

1094 16 350 6126400 0,006126 

 

1094 16 350 6126400 0,006126 

 

250 16 350 1400000 0,0014 

 

324 16 350 1814400 0,001814 

    
Totalt 0,015467 

F Längd Tjocklek Bredd mm
3
 m

3
 

 

3539 8 260 7361120 0,007361 

 

3609 8 260 7506720 0,007507 

 

1808 8 260 3760640 0,003761 

 

959 8 260 1994720 0,001995 

 

10313 8 260 21451040 0,021451 

 

12825 8 260 26676000 0,026676 

 

711 8 260 1478880 0,001479 

    
Totalt 0,070229 

 

Tabell 14. Stålmängd på takåsar. 

Takåsar (S-profil) 

Höjd Tjocklek Längd Antal mm
3
 m

3
 

350 2 6050 2 8470000 0,00847 

350 2 5980 16 66976000 0,066976 

350 1,75 7210 14 61825750 0,06182575 

350 1,75 7200 28 123480000 0,12348 

350 1,75 7200 108 476280000 0,47628 

350 1,75 7210 6 26496750 0,02649675 

350 2 7200 12 60480000 0,06048 

350 1,75 7200 12 52920000 0,05292 

350 2 6090 2 8526000 0,008526 

350 1,75 7250 14 62168750 0,06216875 

350 1,75 7250 6 26643750 0,02664375 

  

   

0,974267 totalt 

S-profil Höjd uträknad till 

 

7,85 ton/m
3
 

200+150 350     7,64799595 ton stål 
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Tabell 15. Stålmängd på väggåsars långsida.  

Väggåsar Långsida (S-profil) 

Höjd Tjocklek Längd Antal mm
3
 m

3
 

300 1,25 7210 1 2703750 0,00270375 

300 1,25 7200 2 5400000 0,0054 

300 1,25 7200 2 5400000 0,0054 

300 1,25 6830 1 2561250 0,00256125 

300 1,25 7210 2 5407500 0,0054075 

300 1,25 7200 4 10800000 0,0108 

300 1,25 7200 16 43200000 0,0432 

300 1,25 6830 1 2561250 0,00256125 

300 1,25 4740 1 1777500 0,0017775 

300 1,25 990 1 371250 0,00037125 

300 1,5 1000 1 450000 0,00045 

300 1,5 2980 2 2682000 0,002682 

  

   

0,0833145 totalt 

S-profil Höjd uträknad till 

 

7,85 ton/m3 

150+150 300     0,654018825 ton stål 

 

 

Tabell 16. Stål mängd på väggåsars kort sida. 

Väggåsar Kortsida (S-profil) 

Höjd Tjocklek Längd Antal mm
3
 m

3
 

300 1,25 2450 3 2756250 0,00275625 

300 1,25 1750 3 1968750 0,00196875 

300 1,25 3300 3 3712500 0,0037125 

300 1,25 2580 3 2902500 0,0029025 

300 1,25 3180 3 3577500 0,0035775 

300 1,25 270 3 303750 0,00030375 

300 1,25 7330 1 2748750 0,00274875 

300 1,5 9840 1 4428000 0,004428 

300 1,25 6130 1 2298750 0,00229875 

300 1,5 8500 1 3825000 0,003825 

300 1,5 4100 6 11070000 0,01107 

  

   

0,03959175 totalt 

S-profil Höjd uträknad till 

 

7,85 ton/m
3
 

150+150 300     0,310795238 ton stål 

  



 

28 

 

Tabell 17. Total stålmängd. 

  

En hel stålram inkluderar 

ytor 2 gånger utom Ytan D 

Ytor Antal Totalt m
3
 

A 2 0,03396576 

B 2 0,012641312 

C 2 0,097617952 

D 1 0,00262336 

E 2 0,0309344 

F 2 0,14045824 

Totalt m
3
   0,318241024 

Densitet ton/m
3
 7,85 

Totalt Ton Stålram 2,498192038 

Antal Ber. Ramar (ST) 10 

Totalt Ton Stålramar 24,98192038 

Totalt ton stål för "Åsar" 

(S-profilerade stålbjälkar) 

8,612810013 

 

Totalt Ton stål för 1 

byggnad 

33,5947304 
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Bilaga 2. Limträ och transportutsläpp. 

 

Tabell 18. Faktor omvändes från m
3 

till kg och senare användes till beräkning av 

ton och tkm för att få fram den totala tkm  

Omvända faktorer Enhet 

430 kg/m3 

1000 kg (ton) 

2,325581395 m3/ton 

370 Sträckan från Moelvens fabrik till byggplatsen 

34,125 ton/byggnad 

12 626,25 tkm 

 

Tabell 19. Utsläpp från limträ och transport. 

Miljöpåverkan per m
3
, ton och helbyggnad limträ

 
under 

råvaruutvinning, transport (såg-fabrik) och tillverkning     

Kategorier Enhet Mängd/m3 Mängd/ton 

Totalt utsläpp för 1 

byggnad 

Globaluppvärmning kg CO2-ekv 718 1669,767442 56980,81395 
 Försurning kg SO2 -ekv 0,38 0,88372093 30,15697674 
 

Övergödning kg PO4
3-

- ekv 0,087 0,202325581 6,904360465 
 

34,125 Ton/byggnad         

Miljöpåverkan per m
3
,ton och helbyggnad för

 

limträ
 
med energiutvinning under råvaruutvinning, 

transport (såg-fabrik) och tillverkning.       

Kategorier Enhet Mängd Mängd/ton 

Totalt utsläpp för 1 

byggnad 

Globaluppvärmning kg CO2-ekv 62 144,1860465 4920,348837 
 Försurning kg SO2 -ekv 0,38 0,88372093 30,15697674 
 Övergödning kg PO4

3-
- ekv 0,087 0,202325581 6,904360465 

 
34,125 ton/byggnad         

Enligt Simapro Ecoinvent 3 - allocation, default - system 
  Beräkning i tkm Transport lastbil 16-32 ton, EURO 3 
  

Kategorier enhet mängd 1 tkm Total mängd i kg  
  Global 

uppvärmning kg CO2-ekv 0,16736429 2113,183367 
  Försurning kg SO2 -ekv 0,000865396 10,92670688 
  

Övergödning kg PO4
3-

- ekv 0,000201686 2,546532176 
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Bilaga 3. Stål och transportutsläpp. 

 

Tabell 20. Totalt utsläpp vid järnmalms producerade stål inkluderat 

ramtillverkning.  

Järnmalm Process 

tillverkning stål, transporter 

Kategori 

Utsläpp 

ekv För 1 ton Totalt Process Transport Ramtillverkning Summering Enhet 

Global 

uppvärmning CO2 1372,37500 46104,56813 6056,52501 8398,68260 60559,8 kg 

Försurning SO2 1,03922 34,91242 33,57588 26,53984 95,0 kg 

Övergödning PO4
3-

 0,10673 3,58557 7,43845 1,77716 12,8 kg 

Totalt ton 

byggnad 33,59473             

Elektrisk skrotbaserad process 

tillverkning, transport, ramtillverkning 

Kategori 

Utsläpp 

ekv För 1 ton Totalt Process Transport Ramtillverkning Summering Enhet 

Global 

uppvärmning CO2 269,00700 9037,217640 6056,52501 8398,68260 23 492,4 kg 

Försurning SO2 0,00706 0,237313 33,57588 26,53984 60,4 kg 

Övergödning PO4
3-

 0,00013 0,004367 7,43845 1,77716 9,2 kg 

Totalt ton 

byggnad 33,59473             

 

Utsläpp för tillverkning av stål ramar 

  Utsläpp Mängd 1kg mängd 1 ton Total byggnad Enhet 

Global uppvärmning CO2 0,25000 250,00000 8 398,7 kg 

Försurning SO2 0,00079 0,79000 26,5 kg 

Övergödning PO4
3-

 0,00005 0,05290 1,8 kg 

Total ton byggnad 33,59473         
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Bilaga 4 

Utdrag av EPD-Norge Protokoll från Moelven 
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Bilaga 5 

Utdrag av EPD-Norge Protokoll från Ruukki 

 

 

 


