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Sammanfattning
Det inledande arbetet i Task 3.1 redovisas i denna rapport. Detta utgör grunden för fortsatt
arbete och beskriver en konceptuell metodik för att kunna inkludera flera hållbarhetsteman i
livscykelbaserade systemanalysmetoder med utgångspunkt från livscykelanalys, LCA. Den
konceptuella metoden innehåller först grundläggande metodval för hur en LCA ska beräknas för
att få en så stor allmän acceptans som möjligt. Detta görs inte i första hand genom att utveckla
nya metoder utan främst genom att bygga vidare på de existerande metodval som har störst
acceptans och allmän spridning.

Grunden i en LCA är att den samlade miljöbelastningen från en process fördelas (allokeras) på
dess produkter och summeras de globala konsumtion av dessa produkter så överensstämmer
det med de globala utsläppen. På så sätt kan ett system sättas samman med hjälp av ett antal
LCA-data som tillsammans beskriver hela det analyserade systemet. Vi kommer i Mistra Digital
Forest följa den generella allokeringsprocedur som beskrivs i LCA-metodikens
ramverksstandard (ISO 14044). Denna procedur innebär att miljöbelastningen i första hand
allokeras efter fysiska orsak-verkan samband. I de fall det finns biprodukt med lågt värde
används istället en ekonomisk allokering, vilket påverkar miljöpåverkan som allokeras till
cirkulära material. Vid återanvändning är den återvunna produkten gratis ur miljösynpunkt för
nedströms användning, om produkten inte tillhör ett slutet återvinningssystem såsom ett
pantsystem för flaskor, där miljöpåverkan delas lika per användningscykel. Dessa
allokeringsprinciper för bi-produkter med lägre ekonomiskt värde och återanvändning gäller för
uppströms miljöpåverkan som inte kan kopplas till en inneboende egenskap, såsom värmevärde
eller innehåll av biogent kol och kan inte allokeras bort. På så sätt hanteras cirkuläritet som en
del av metodens allokeringsmetoden, som i detta avseende följer LCA-regler för byggprodukter
(EN 15804 som är kopplad till byggproduktförordningen). En konsekvens av detta metodval för
en biprodukt som i en framtid får ett ökat marknadsvärde är att den då också kommer få en
större miljöryggsäck.
Fördelen med en LCA är att den utifrån utsläpp till luft, vatten och mark samt resursanvändning
inte bara ger ett ”nyckeltal för en miljöaspekt”, utan även ger möjligheten att samtidigt – vare sig
man vill eller inte –få flera indikatorer för alla slagsmiljöpåverkanskategorier såsom;
klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning och hållbar
resursanvändning. I projektet kommer vi använda samma metoder för att räkna om utsläppen
till olika miljöpåverkanskategorier som används i LCA-baserade miljödeklarationer enligt EUs
system för miljöfotavtryck som är under utveckling, men trots det även kommer att tillämpas för
byggprodukter från år 2020.

Det saknas idag ett allmänt accepterat sätt för att i en LCA beskriva biologisk mångfald. Där
kommer vi kommer gå vidare med detta i WP 3 under programår 2 och utvärdera om några av
de senaste metoderna som finns är tillräckligt robusta för att kunna användas. Om så inte är
fallet kommer vi bara att analysera skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald, enligt samma
metodik som utvecklas för det visualiseringsverktyg som också tas fram inom WP3 – BioMapp
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(se rapport från Task 3.3). Den positiva aspekten med att en biogen produkt som används en
längre tid i samhället utgör en temporär kolsänka ingår i Sveriges nationella klimatrapportering.
En utveckling av den metodiken kommer att användas i Mistra Digital Forest, för att för
skogsbruket och dess produkter beräkna värdet av den temporära kolsänkans positiva bidrag
vad gäller klimatpåverkan. Därmed krävs under programår 2 ett utvecklingsarbete för att ta
fram en metodik som gör det möjligt att beskriva denna positiva klimataspekt för produkter. I
utvecklingen av dagens LCA-metodik som tillämpas för produktjämförelse har man helt valt bort
att ta med denna aspekt.
En LCA kan svara på olika frågor och har då olika systemgränser. I Mistra Digital Forest vill vi
dels kunna jämföra skogsbrukets produkter med fossila alternativ, dels kunna beskriva
konsekvenser för olika alternativ att bruka skogen för att producera vedråvaran för olika
produkter. På så sätt kommer vi kvantitativt kunna visa hur dessa olika alternativ kan bidra till
bioekonomi och cirkuläritet, inklusive extremfallet ”vad händer om vi slutar bruka skogen?”
Genom att bygga en processbaserad LCA-modell i botten och sedan lägga till olika delar så
kommer vi kunna använda samma grundläggande processer för att både göra både produktLCAer och LCAer som analyserar konsekvenser för hela skogen och dess produkter.

För produkter kommer en så kallad bokförings-LCA att användas som gör det möjligt att jämföra
olika produkters miljöprestanda mot varandra, och när bokförings-LCA används för hela
skogsbruket och dess produkter på nationell nivå kan resultaten användas för att stämma av
mot miljömål såsom bidraget till vårt nationella miljömål om klimatneutralitet till 2045. Genom
att också möjliggöra för en så kallad konsekvens-LCA, som innehåller antagande som ”vad
händer om vi slutar odla skogen och då måste ersätta dess produkter med andra”, kan vi även
svara på denna typ av scenariofrågor som ”vad händer om…”. Genom att definiera så kallade
substitutionsnyttor kan vi visa att en obrukad skog markant skulle öka klimatpåverkan. På
samma sätt kan vi använda substitutionsnyttorna för att kvantifiera hur skogsbruket och
produkter baserade på skogsråvara bidrar till bioekonomin, positiv inverkan på vår territoriella
klimatpåverkan samt hur mycket en ökad cirkuläritet ytterligare kan bidra med.

En viktig del av projektets utvecklingsarbete för att säkra det digitala flödet i hela varukedjan är
att både uppmätta och modellbaserade resultat från skogen kan hanteras digitalt på samma sätt.
En sådan utveckling sker under verksamhetsår 2 (som en del av Task 3.3) och kommer bidra till
att knyta samman den digitalisering som sker i skogsbruket med den LCA-analys av skogens
produkter som beskrivs här, det vill säga enligt det digitala formatet ILCD+EPD+. Vi vill därför
redan nu öppna för diskussion att inkludera ett digitalt flöde i projektet, som då lämpligtvis kan
initieras under det tredje verksamhetsåret.

I Task 3.1 ingår även att om möjligt inkludera en livscykelbaserad hållbarhetsindikator som ett
komplement till LCA-resultatet, där vi identifierat en lovande metodik som Sveaskog arbetet
fram och tillämpat. Vi kommer baserat på Sveaskogs erfarenheter under verksamhetsår 2
tillsammans utreda om det går att vidareutveckla metodiken för att göra den mer allmängiltig
(dvs inte bara användbar för skogen), samt se över möjligheten att addera miljökostnader
baserat på andra metoder såsom EPS som har uppgifter för detta.
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1 Arbetspaket 3.1 Cirkuläritet och hållbarhet
Forskningsfrågor som ska besvaras i arbetspaketet enligt projektbeskrivningen är.
•

•

Hur kan noggrannhet, relevans och användbarhet hos dagens systemanalytiska metoder
för hållbarhetsbedömning av biobaserade produkter förbättras genom vidareutveckling
av befintlig metodik och miljöindikatorer, samt att utvidga inventeringen i värdekedjan
att även omfatta ett cirkuläritetsperspektiv?
Vilka underlagsdata till en sådan analys kan mätas och integreras med data från
fjärranalyser och skogsmaskiner?

Arbetspaketet ”3.1 Cirkuläritet och hållbarhet” i Mistras forskningsprogram Digital Forest syftar
till att beskriva en allmänt användbar inventeringsmetodik för att beskriva skogsbaserade
produkters miljöpåverkan och andra indikatorer i ett livscykelperspektiv. Med begreppet
produkter avses både varor och tjänster. Det systemanalytiska verktyg som används i projektet
är livscykelanalys (LCA), vars ramverk beskrivs i allmänt acceptera och tillämpade
internationella standarder (ISO 1040, -44). Den LCA-metodik som tas i projektet fram ska dels,
1) kunna användas för bedömningar produktjämförelser av enskilda biobaserade produkter
som har sitt ursprung från svensk skogsråvara, dels

2) kunna användas för en holistiskt nationell sammanställning som beskriver dagens situation
för hela skogssektorn och dess totala produktion inklusive exempel på framtida
utvecklingsalternativ, där det också är möjligt att analysera konsekvenserna av de biobaserade
produkternas substitutionsvärde om de ersätter en fossil produkt.

De bedömningsindikatorer som omfattas ska beskriva olika aspekter av ekologisk hållbarhet,
men även sociala och ekonomiska värden. I projektbeskrivningen ingår att beskriva hur
cirkuläritet kan inkluderas, vilket breddats till att även föreslå en indikator för bioekonomi
(relevant för alternativ 2 ovan). Alternativ 1) ovan hanteras med den slags LCA-metodik som
utvecklas för så kallade miljövarudeklarationer (ISO 14025), medan alternativ 2 är det som
kommer hanteras i det verktyg som också utvecklas i WP3, det vill säga BioMapp. Vid val av LCAmetodik för BioMapp är vi friare att göra egna metodval.
Förväntade resultat och leveranser från arbetspaket Cirkuläritet och hållbarhet är;
•

•
•

anvisningar för hur miljöinformation för olika produkter i värdekedjan kan
kommuniceras digitalt och maskinläsbart till kunder,
rekommendationer för inventeringsmetodik för skogsbaserade produkter inklusive
anvisningar som gör att skogens kolbalans och dess klimatnytta kan inkluderas fullt ut,
en sammanställning av operationella samt robusta hållbarhetsindikatorer baserat på
senaste forskning och som används i olika befintliga system,
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•
•

fallstudieberäkningar för skogsbruk och generella processer för tillverkning av olika
produkter, där metodik utvecklad i arbetspaketet tillämpas samt,
bidrag med tillverkningsprocesser, indikatorer och metodik till arbetspaket 3.3 som
syftar till visualisering för fördjupad förståelse för skogsbruket, vilket kommer bli en
integrerad del av det verktyg BioMapp som tas fram i arbetspaket 3.2.

Den långsiktiga visionen med arbetspaketet är att utveckla en utvidgad och förbättrad metodik
för att möjliggöra digital systemanalys för hållbarhets- och cirkuläritetsbedömning av biobaserade produkter med olika geografiska och temporära skalor. På så sätt bidrar arbetspaketet
till programmets vision om digitala lösningar för en hållbar och effektiv skogsbaserad bioekonomi.

Föreliggande rapport utgör en intern avrapportering av första verksamhetsårets arbete med att
beskriva forskningsfronten och att därmed underbygga prioriteringar för kommande
forsknings- och utvecklingsuppgifternas konkretisering i de nya programskrivningarna för
projektet.

2 Livscykelanalys (LCA)

I Mistra Digital Forest har vi ett behov av att beskriva konsekvenserna av ett förändrat
skogsbruk och dess miljöpåverkan för de produkter som baseras på skogsråvara. En
livscykelanalys (LCA) är en systemanalytisk metod som gör detta möjligt att kvantifiera
miljöpåverkan för alla slags produkter, eller system, så som den skogliga sektorns och de
produkter som baseras på skogsråvara från svenska skogar. LCA används som verktyg både
inom akademien och inom lagstiftning eller annan reglering, samt som stöd för att ställa krav på
LCA i upphandling (se exempelvis Ryding m.fl. 2019). Vi kan notera att när LCA används för att
beskriva produkter miljöpåverkan/-prestanda i tillämpningar där produktjämförelser ingår så
är metodiken ofta hårt reglerad för att samma beräkningsresultat ska uppnås oavsett vem som
gör beräkningen. Exempel på sådana regleringar av LCA-metodval återfinns både i direktiv
såsom energi-/förnybarhetsdirektivet, eller indirekt via standarder såsom i
byggproduktförordningen som hänvisar till en europeisk standard (EN 15804) som reglerar
LCA-metodiken för byggprodukter.

Ett annat EU-initiativ är EUs politiskt drivna projekt som hållit på sedan 2007 med att ta fram en
metod för produkters så kallade miljöfotavtryck (product environemtal footprint, PEF). Detta
system finns inte ännu tillämpat på marknaden eller implementerat i någon lagstiftning, men har
en stark politisk förankring inom kommissionen och påverkar därför andra direktiv och
standarder inom EUs reglering (även om marknadsacceptansen är låg). Det är därför strategiskt
viktigt för MDF att ha vetskap och kännedom om denna PEF-metodik. Visionen med PEFsystemet är att det ska används inom EU för att kunna deklarera och dessutom miljömärka alla
slags produkter. Denna miljömärkning går ut på att alla miljöpåverkanskategorier vägs samman
till ett enda miljöindex och ligger då till grund för en graderad miljömärkning. Den specifika
produktens miljöprestandaindex jämförs då med referensproduktsens prestanda och kan på så
kategoriseras i olika miljöklasser, exempelvis klass från A till E. Syftet är med PEFs
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miljöfotavtryck är med andra ord att hjälpa konsumenter som inte ska behöva läsa in sig för att
göra ett bra miljöval, till skillnad till de LCA-baserade miljövarudeklarationerna som snararare
utgör ett beslutsunderlag för en informerad inköpare som ett eget produktval baserat på ett
faktabaserat underlag. PEF-initiativet drivs av DG Environment med tekniskt stöd från EUs
forskningscenter JRC i Ispra, Italien.

Den enda egentliga motpolen till DG Environments experimentella lagstiftning är ett initiativ
från DG Growth, vars egentliga syfte är att underlätta handeln inom EU (dvs att ta bort
handelshinder) genom att införa en gemensam LCA-baserad miljövarudeklaration för alla slags
byggprodukter. Denna miljövarudeklaration tas fram med stöd av standarder från europeiska
standardiseringsorganen CEN (EN 15804), vilket är kopplat till byggproduktförordningen. EN
15804 har utvecklats i dialog med marknadens aktörer och den har därför fått en stor acceptans
och spridning även utanför Europa. Marknaden har sedan 2012, då standarden för
byggprodukter EN 15804 lanserades, tagit fram över 5500 deklarationer på frivillig väg för olika
slags byggprodukter (se Figur 2).

I Mistra Digital Forest WP3 Task 1 är användningen av LCA i jämförande syfte en viktig del och
exakt val av metodanvisningar styr det numeriska värdet som kommer att användas för att
beskriva olika skogsbaserade produkters miljöpåverkan. Vi kommer undvika att hitta på egna
sådana metodanvisningar, utan vi kommer i möjligaste mån följa de metodanvisningar som
redan finns och i första hand de som kopplade till lagstiftning. I denna rapport beskriver vi
dagens praxis och utvecklingsbehov av LCA-metodik, så att nyttan med skogens produkter
hanteras på ett vetenskapligt korrekt samt marknadsmässigt sätt. Genom att inte hitta på en
egen LCA-metodik som bara tillämpas för skogsbruket, utan följa allmänt tillämpade
metodanvisningar, så kommer också de analyser och förbättringar som görs avspegla en
oberoende bedömning. De analyser som görs för skogsnäringen och dess produkter kan, om
redan allmänt accepterade LCA-metoder används, visa näringens bidrag till en cirkulär
biobaserad ekonomi och val av produkter som bidrar till en mer hållbar framtid.
I projektet kan man förenklat dela in skogens produkter i följande produktgrupper,
•
•
•
•
•
•

Sågade varor
Papper och massa
Kemikalier
Energivaror, inklusive fasta och flytande bränsle
Nya produkter, det vill säga produkter som ännu inte finns i produktion
Övriga träbaserade produkter såsom olika skivor eller isolering, eller bearbetade
träprodukter såsom lättbalkar osv som består av olika träbaserade material och
sammansatt produkter som består även av andra material såsom fönster

I projektet (Task 3.1.2 som pågår under 2020) kommer inventeringsdata att tas fram som
beskriver de viktigaste tillverkningsprocesserna kopplat till de produktgrupper som listas ovan.
Dessa tillverkningsprocesser omfattar alla uppströms processer till och med skogsbruket och
nedströms till och med restprodukthanteringen när produkten är uttjänt. Inventeringen
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kommer ta fram så kallade oallokerade processdata. Oallokerade processdata kan förenklat
förklaras som en låda med flöden in och ut i form av miljöbelastande utsläpp osv, samt de
nyttigheter som processen syftar till i form av produkter och biprodukter (se Figur 1)
Resursanvändningen och miljöbelastningen kommer sedan att allokeras (fördelas) på de
produkter som uppstår i samma process. Denna allokering krävs för att kunna beskriva en
produkts miljöpåverkan och kan ske på olika sätt, vilket hanteras nedan i stycke 2.3.1.

Figur 1

Utvecklingen av antalet miljövarudeklarationer (EPD) baserade på standarden EN15804 för
byggprodukter.

Inventeringens utsläpp av olika substanser till luft, vatten och mark och resursanvändning
översätts i en LCA:s miljöpåverkansbedömning till ett numeriskt bidrag till olika
miljöpåverkanskategorier såsom klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon osv.
För att göra denna bedömning så används olika bedömningsmetoder för miljöpåverkan som i sin
tur innehåller en uppsättning så kallade karakteriseringsfaktorer, där exempelvis olika
växthusgasers bidrag till klimatpåverkan kan räknas om till koldioxidekvivalenter (1kg CO2=1 kg
CO2e, 1 kg CH4= 28 kg CO2e, 1 kg N2O=265 kg CO2e osv), se vidare under stycke 2.3.2.

Lite längre fram i projektet kommer vi att ta fram miljödeklarationer för olika produkter, där vi
tillämpar de metodval som föreslås här, samt miljöindikatorer som lagts till för att bättre belysa
ekologisk hållbarhet och bidraget till en mer cirkulär bioekonomi. (Task 3.1.4). Vi förväntar oss
att det är de företag som bidrar med inventeringsdata, som vi också kommer ta fram
miljödeklarationer åt, baserat på de produkter som dessa processer levererar. Notera att det är
samma inventering och industriprocesser som kommer att användas i analysverktyget BioMapp
som också kommer tas fram i WP3 och användas för bredare scenarioanalyser och visualisering.

2.1

Introduktion till livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg för att ställa miljökrav och att driva en utveckling
mot mer ekologiskt hållbart samhälle och möjligheten att mäta och analysera hållbar
konsumtion av varor och tjänster på individnivå, nationellt eller globalt. När man gör en LCA så
erhålls ett resultat i form av resursanvändning samt bidrag till olika miljöpåverkanskategorier,
såsom försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning och så vidare. Idag är
klimatpåverkan den miljöpåverkanskategori som efterfrågas mest och har störst påverkan från
en LCA-beräkning. Denna utveckling är naturligtvis logiskt då klimatpåverkan är den
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miljöaspekt som måste hanteras om vi ska kunna lämna över vår jord till kommande
generationer och de ska få samma förutsättningar som vi haft.

När man gör en LCA måste samma metodik användas i hela analysen. Det går inte att ha en
metodik för skogsbruk och en annan för nedströms tillverkningsprocesser. LCA-metodiken
beskrivs i en ramverksstandard ISO 14044 som har fått stor vetenskaplig acceptans och många
marknadsmässiga tillämpningar. Eftersom det är en ramverksstandard så finns det många
metodval som inte låsts fast, utan ofta anges en rangordning av olika möjliga alternativ, där
studiens mål och syfte till stora delar styr de metodval som ska göras. För att en LCA ska kunna
användas i upphandling och för att beskriva produkters miljöpåverkan på ett likartat
konkurrensneutralt sätt, så måste ett antal metodval låsas fast, det vill säga den flexibilitet som
finns i LCA-standarden måste specificerad beroende på ’vilken fråga analysen ska besvara’. Det
har därför utarbetats en praxis med så kallade produktspecifika regler där syftet är just att låsa
fast metodvalen, så att man ska få samma resultat från en LCA-beräkning oavsett vems som gör
beräkningen.

Om vi lägger ihop det grundläggande kravet att samma metodval ska användas i hela livscykeln
och att dessa metodval måste låsas för att få en entydig metodik, med ett syfte att vi vill använda
LCA för att analysera hållbar konsumtion, så kan vi konstatera att samma LCA-regler måste
användas för alla produkter (dvs varor eller tjänster). Detta hanteras med så kallade
horisontella produktspecifika regler. Exempel på ett sådant regelverk är EN 15804 som gäller
alla byggprodukter oavsett vilket material de baseras på. Vi kan i detta sammanhang konstatera
att det idag finns ett problem idag inom systemet för miljövarudeklarationer (environmental
product declaration, EPD) enligt ISO 14025. En EPD är en kommunikationsprodukt som
innehåller tredjepartsgranskad LCA-information, där olika produktspecifika regler utvecklas för
olika produkter.

Dagens EPDer bygger på att marknaden tar fram produktspecifika regler som inte baseras på en
tillräckligt entydig och likformig LCA-anvisningar, vilket gör att EPDer som baseras på olika PCR
inte alltid går att jämföra eller användas som informationsmoduler i en värdekedja. Vi kan
förvänta oss att det i en framtid kommer finnas en eller i alla fall ett fåtal produktspecifika regler
som kommer tillämpas för alla produkter, så att alla EPDer kan användas för att bedöma hållbar
konsumtion och att det går att uppnå jämförbar miljöinformation mellan helt olika
produktgrupper.

Inom byggsektorn har man hanterat detta problem genom att införa sådan horisontella
produktsgemensamma LCA-regler där alla varor och tjänster som används under en byggnads
livscykel måste följa en enhetlig och gemensamt fastlagt LCA-metodik (dvs EN 15804). På så sätt
är alla EPD som följer byggproduktstandarden EN 15804 modulära, vilket innebär att de kan
användas som underlag för att skapa en LCA för ett byggnadsverk under hela dess livscykel,
oavsett vilken vara eller tjänst som deklarerats. Vidare tillåter standarden EN15804 att man kan
precisera dessa produktgemensamma regler med så kallade ”komplementära regler”, som är
metodanvisningar som bara kan förtydliga hur dessa gemensamma reglerna ska tillämpas för en
specifik produktgrupp. På så sätt har marknaden på byggsidan skapat ett system med EPDer
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som idag omfattar över 5500 produkter som är modulära och kan användas som legoklossar för
att ta fram en LCA för vilket byggnadsverk som helst, se nedan. Generellt sett kan man
konstatera att byggsektorn är marknadsledande på implementering av LCA och EPDer för att på
frivilligt sätt hantera produkters miljöprestanda. Byggsektorn är också ledande i digitaliseringen
av EPDer, då det inom denna sektor finns en stor efterfrågan på digitalisering och verktygsstöd
kopplat till detta och man talar mycket om BIM (Building Information Modelling).

Figur 2

Antalet EPD 1 baserade på den produktgemensamma standarden EN 15804 som är kopplat till
byggproduktförordningen och i en framtid förmodas bli obligatorisk del av byggprodukternas CEmärkning.

EPD-programoperatören EPD Norge har löst detta problem med ett gemensamt horisontellt
regelverk och använder därför EN 15804 och denna LCA-metodik för alla slags produktgrupper,
eftersom de metodantaganden som görs är helt generiska och de används därför även för
produktgrupper såsom; textilier, möbler, livsmedel, förpackningar och kemikalier. På så sätt kan
en EPD från denna programoperatör inte bara användas för byggnadsverk, utan även för att
analysera hållbar konsumtion som omfattar alla slags konsumtion och produkter. I EUs politiskt
drivna projekt med att ta fram miljöfotavtryck (product environmental footprint, PEF) för alla
slags produkter har man också hanterat detta problem på likande sätt. Därför finns en
produktgemensam LCA-metodik för alla slags produkter och vilket på så sätt kan garantera att
alla miljöfotavtryck är räknade på samma grundläggande sätt (Zampori och Pant 2019).

En specifik utmaning i projektet är att bedöma bidraget från cirkuläritet. Det kan i detta
sammanhang vara värt att notera att vilken miljöpåverkan återvinning eller återanvändning får i
en analys beror på vilka metodval och allokeringsregler som tillämpas. ISO 14044 är inte entydig
här och måste därför preciseras här för att ge entydiga svar. ISO 14044 allokerings-procedur
innebär att miljöbelastningen i första hand allokeras efter fysiska orsak-verkan samband. I de
fall det finns biprodukt med lågt värde används istället en ekonomisk allokering, vilket påverkar
miljöpåverkan som allokeras till cirkulära material. Vid återanvändning är den återvunna
1

https://constructionlca.wordpress.com/2018/04/18/update-to-2018-epd-numbers/
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produkten gratis ur miljösynpunkt för nedströms användning (cut-off reuse), om produkten inte
tillhör ett slutet återvinningssystem såsom ett pantsystem för flaskor, där miljöpåverkan delas
lika per användningscykel (closed loop recycling). Dessa allokeringsprinciper för bi-produkter
med lägre ekonomiskt värde och återanvändning (enligt EN15804) gäller för uppströms
miljöpåverkan som inte kan kopplas till en inneboende egenskap, såsom värmevärde eller
innehåll av biogent kol och kan inte allokeras bort. På så sätt hanteras cirkuläritet som en del av
metodens allokeringsmetoden, som i detta avseende följer LCA-regler för byggprodukter (EN
15804 som är kopplad till byggproduktförordningen). En konsekvens av detta metodval för en
biprodukt som i en framtid får ett ökat marknadsvärde är att den då också kommer få en större
miljöryggsäck.

Inom ramen för Vinnovaprojektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk”, som
är en del av det Strategiska Innovationsprogrammet Bioinnovation, pågår ett arbete med att ta
fram produktspecifika LCA-regler för skogens olika produkter. De LCA-anvisningar som håller
på att utvecklas i detta projekt kommer att bli publikt tillgängliga och användbara för EPDer från
programoperatören EPD International. EPD International har idag ca 100 så kallade
produktspecifika regler. I detta Bioinnovationsprojekt deltar ett flertal skogsbolag och andra
intressenter 2 och projektet förväntas bli klart under 2020. Eftersom skogsråvaran används i
olika produkter så tillämpas idag olika LCA-regler beroende på vilken slutprodukt och dess LCAregler. Ett syfte med Bioinnovationsprojektet är att påverka de andra så kallade
produktspecifika reglerna som använder skogsprodukter och som har egna LCA-anvisningar. I
detta arbete vill man ta fram en metod som anses vara den som skogssidan föredrar när det är
möjligt att välja LCA-metodik 3.
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att en miljödeklaration/EPD som innehåller LCAbaserade miljödata utgör (eller rättare sagt; med en horisontell LCA-metodik skulle kunna
utgöra) en ”informationsmodul” som kan användas för att göra en LCA för en produkt, en
värdekedja eller ett större system.

2.2

Två olika systemperspektiv

LCA-metodiken kan enligt ISO 14044 delas in i två olika alternativ för att göra en analys, vilket
beskrivs nedan enligt den ISO-LCA-typologi som IVL utvecklat (Erlandsson m.fl. 2014). I den
typologi som beskrivs nedan så delas tillämpningen av LCA in i två systemsyner, nämligen
Bokförings-LCA och Konsekvens-LCA.

SIS Svensk Standard, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, RISE, Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö
Fabriker, Swedenergy, Essity, Holmen, LRF, Mondi, Riksbyggen, SCA, Sekab, Setra Group,
Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra, Upphandlingsmyndigheten.
3 https://www.bioinnovation.se/nyheter/standarder-ger-nytta-i-hela-vardekedjan/
2
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Figur 3

Två olika renodlade systemsyner tillämpliga inom ramen för ISO 14044. Notera att varianterna
”Antagen”, ”Drift”, ”Utbyggnad” och ”Komplex” är varianter som kan användas för alla slags
konsekvens-LCAer. (Erlandsson m.fl. 2014)

De två olika systemsynerna inom LCA kan kortfattat beskrivas enligt nedan:
•

•

bokförings-LCA som kartlägger den miljöbelastning som direkt kan kopplas till
livscykeln och
konsekvens-LCA som ger ett bredare perspektiv och även tar med indirekta effekter.

2.2.1 Bokförings-LCA
En bokförings-LCA beskriver på ett entydigt sätt miljöbelastningen från en produkt. Detta
entydiga eller strikta miljöansvar beskriver en modell av verkligheten där den fördelade
miljöbelastningen från alla produkter idealt sett stämmer med det totala utsläpp som sker i
verkligheten. Med andra ord, varje enskild produkt får sin logiska andel av miljöpåverkan från
en process där även andra produkter är inblandade, i enlighet med de allokeringsprinciper som
tillämpas. Dessa allokeringsprinciper förväntas sedan tillämpas på ett likartat sätt oavsett vilken
process som avses. Den miljöprestanda som följdriktigt uppstår med denna ”bokföringsprincip”
ger varje produkt ett allokerat miljöansvar, det vill säga sin del av den orsakade miljöbelastning.
Detta strikta miljöansvar går att verifiera för dagens produktion eller med historiska data och
kan på många sätt liknas med olika länders bokföring av olika utsläpp och resursanvändning för
att erhålla nationell utsläppsstatistik. Denna statistik, där de globala utsläppen kan delas in i de
olika ländernas bidrag, överensstämmer med hur en produkt-LCA, som följer vedertagna
normer hur allokeringen ska gå till, så att all miljöpåverkan från alla processer idealt sett
stämmer med vad som globalt släpps ut, eller alla länders utsläpp stämmer med det globala
utsläppet och så vidare. Ett strikt miljöansvar kännetecknas av:
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•
•
•

Adderbarhet, det vill säga enskilda allokerade processer som bygger på samma
allokeringsprincip och kan användas för att summera en produkts eller ett större
systems miljöbelastning.
Miljöbelastningen (utsläpp och resursanvändning) överensstämmer med det som
faktiskt uppstår i verkligheten – den så kallade 100 %-regeln.
Produktens miljöbelastning begränsas till det analyserade systemets delprocesser och
beskriver således produktens direkta effekter.

2.2.2 Konsekvens-LCA
Konsekvens-LCA omfattar mer än ett produktsystem. På så sätt blir LCA-modellen
multifunktionell och hanterar kopplingar mellan olika produktsystem. Detta möjliggör en analys
av hur indirekta effekter uppstår. En konsekvens-LCA kännetecknas, som den definieras här, av
att:
•

•
•

det analyserade systemet är multifunktionellt, det vill säga systemet beskriver mer än
en funktion
miljöbelastningen från systemet bestäms inte bara av vald allokeringsprincip utan även
av belastningen från de indirekta system som är kopplade till huvudprocessen
produktens belastning beror inte bara på det egna produktsystemet utan även på hur det
påverkar andra system och beskriver därför indirekta effekter.

Problemet med dubbelbokföring, som nämns för bokförings-LCA, är inte relevant för en
konsekvens-LCA, eftersom syftet med denna metodansats inte är att följa 100 %-regeln. En
konsekvens-LCA inkluderar ofta ett marginalperspektiv. En sådan beräkning ger inget svar som
kan adderas för olika produkter för att på så sätt beskriva exempelvis den globala
miljöpåverkan. En konsekvens-LCA med ett marginalperspektiv beskriver miljöbelastningen
orsakad av en,
”förändring hos ett givet sammansatt produktsystem och med de förutsättningar som
ställts upp”.

Förändringar kan vara reella marginaleffekter om analysen omfattar ett historiskt perspektiv
och ett orsak-verkans-samband identifierats, eller teoretiska marginaleffekter om framtida
förändringar analyseras, något som måste bygga på olika scenarioantaganden. Förändringen kan
också beskriva ett hypotetiskt antagande, det vill säga vad händer om ... (”what if”).

2.3

Gemensam metod för LCA

En LCA som görs från grunden resulterar först i en inventering, som sedan räknas om till
bidraget till olika miljöåverkanskategorier. Vi ser idag hur olika förenklade tillämpningar av LCA
utgår ifrån EPDer, vilket innebär att den som gör en LCA inte har tillgång till inventeringsdata. Vi
kan därför skilja på LCA som har en full upplösning med inventeringsdata och förenklade
tillämpningar där en icke-expert kan göra LCAer baserade på EPDer. Det numeriska resultatet
från en LCA kan förenklat beskrivas vara ett resultat av val av systemperspektiv, val av
allokeringsmetod och karakteriseringsfaktorer för olika miljöpåverkanskategorier som man valt
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att använda för att visa LCA-resultatet. Förutsättningarna för val av de två sistnämnda
aspekterna hanteras nedan.

2.3.1 Val av allokeringsmetod för LCA
LCA-standarden ISO 14044 anger en turordning för hur miljöbelastningen från en process ska
allokeras på dess produkter. För en bokförings-LCA ska miljöbelastningen från en process
allokeras enligt nedan, baserat på:
1. fysisk orsak-verkan samband och för de processer eller delar av processen där sådana
samband inte kan identifieras
2. andra samband, såsom för biprodukter där en ekonomisk allokering kan användas.

Med biprodukt avses här en gemensamt genererad produkt som inte går att undvika från
processen (på engelska används ofta termen, joint co-product, för att förtydliga vilken slags
biprodukt som avses). Den vanligaste tolkningen av ISO:s allokeringsprocedur är att gemensamt
genererade biprodukter, som inte går att undvika och som har ett lägre ekonomiskt värde än
huvudprodukten, ska allokeras baserat på deras ekonomiska värde, för all miljöbelastning som
inte utgör en del av en inneboende egenskap (såsom värmevärde, innehåll av fossilt eller biogent
kol). I praktiken innebär denna princip att en biprodukt alltid får ta fullt ansvar för de
uppströms processer den kommer ifrån. Men från den processen som biprodukten är ett
resultat av får den bara en mindre del av denna process miljöbelastning. Om värdet på
biprodukten är mycket lågt och LCA görs för huvudprodukten, så förenklas ofta denna typ av
allokering så att all miljöpåverkan allokeras till huvudprodukten (vilket för huvudprodukten är
ett konservativt allokeringsval). För produkter från skogsbruk, jordbruk eller andra former av
råvaruutvinning så spelar det ofta stor roll hur biprodukter hanteras i en LCA.

ISO:s allokeringsprocedur översatt till skogsbruket innebär att det som skördas från skogen vid
en avverkning ska allokeras baserat på det ekonomiska värdet som varje flöde har. Det
ekonomiska värdet som ligger till grund för denna allokering sätts då till det genomsnittliga pris
som ett visst sortiment från skogen ger upphov till. Vi har således anledning att skilja på
rundtimmer som säljs som råvara till ett sågverk och det som säljs som massatimmer, energived
eller GROT samt stubbar om dessa också skördas. Notera att det är bara de andelarna GROT eller
stubbar som skördas som ska ha en andel av skogsbrukets miljöbelastning. Vidare innebär ISOs
huvudregel att miljöpåverkan per m3 skördat rundtimmer är samma oavsett trädets densitet,
varför volym är en indikator på ett fysiskt orsakverkan samband. Konsekvensen av detta är att
det inte blir skillnad per m3 rundtimmer oavsett träslag som skördas vid samma tillfälle. En mer
detaljerad allokering, som tar hänsyn till att klentimmer per m3 har en större miljöbelastning, se
Figur 4., kan förenklat antas tas ut av det lägre priset för detta sortiment.
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Figur 4

Skördares bränsleförbrukning (l/m2fub) vid olika medelstam (källa Skogforsk).

Den tolkning som beskrivs av ISO:s allokeringsprocedur överensstämmer med hur allokeringen
görs enligt EN 15804 för byggprodukter, men skiljer sig från förnybarhetsdirektivet som
allokerar alla energivaror efter dess energiinnehåll, oavsett deras ekonomiska värde, om det inte
klassas som ”avfall”. Vad som klassas som ett avfall definieras i förnybarhetsdirektivet och är
därför ett resultat av en förhandling som ser olika ut över tiden. Med förnybarhetsdirektivet
nuvarande utförande kan man förenklat säga att alla biprodukter från jordbruket slipper
uppströms miljöpåverkan, medan skogens biprodukter inte betraktas som avfall enligt
förnybarhetsdirektivet, vilket innebär att det inte skiljer något i miljöpåverkan mellan skogens
produkter per kg torrsubstans. Förnybarhetsdirektivets allokeringsprinciper bryter även mot
det fysiska orsak-verkan samband som ligger högst upp på ISO:s allokeringsprocedur, då
energiallokering eller torrsubstans ger ett högre miljöpåverkan på träslag med hög densitet.

2.3.2 Val av miljöpåverkanskategorier och dess bedömningsmetoder
En inventering i en LCA resulterar i ett stort antal kvantifierade flöden från alla analyserade
processer i form av substanser som utsläpp till luft, vatten och mark samt olika former av
resursanvändning inklusive markexploatering. De olika substanserna som släpps ut bidrar till
olika miljöpåverkanskategorier. För att bestämma den sammanlagda miljöpåverkan för en given
miljöpåverkanskategori används olika karakteriseringsfaktorer för olika substanser. Ett
exempel på detta är IPCCs metod för att räkna samman bidraget från olika växthusgasers till en
gemensam indikator för klimatpåverkan genom att räknas om till koldioxidekvivalenter (1 kg
CO2 =1 kg CO2e, 1 kg CH4= 28 kg CO2e, 1 kg N2O=265 kg CO2e osv).
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Figur 5

Miljödata baserat på LCA erhålls genom att inventeringens substanser multipliceras med olika
karakteriseringsfaktor så att bidraget till olika miljöpåverkanskategorier erhålls.

Det finns olika modellansatser för att ta fram sådana karakteriseringsfaktorer, där man på
engelska skiljer mellan modeller som avspeglar ’midpoint” och ’endpoint’. Vi kallar här en
karakteriseringsfaktor som baseras på midpoint-modeller inneboende karakteriseringsfaktor
(såsom ett ämnes förmåga att bilda vätejoner som bidrar till försurning), dvs modellen beskriver
en substans förmåga att bidra till en miljöeffekt snarare än dess faktiska effekten i en recipient.
En modell som försöker analysera en effekt i miljön (endpoint) kallar vi här en effektbaserad
karakteriseringsfaktor.
Problemet med många effektbaserade karakteriseringsmodeller är att de egentligen kräver en
bättre upplösning på inventeringen än vad som normalt finns i en LCA, samtidigt som
metodosäkerheterna ökar med denna typ av modeller. Vi ser dock en utveckling inom LCA där
effektbaserade karakteriseringsmodeller bedöms ha en större relevans, i alla fall när metoden
ska användas som en del av en viktningsmetod som väger samman alla
miljöpåverkanskategorier till ett enda index, då de effektbaserade karakteriseringsfaktorerna
beskriver potentiella effekter för de skyddsobjekt som är relevanta för en viss
miljöpåverkanskategori såsom mänsklig hälsa eller biologisk produktionsförmåga.

Utvecklingen av sådana effektbaserade karakteriseringsfaktor har initierats och valts ut i
utvecklingen av miljöfotavtrycksystemet PEF. Eftersom dessa karakteriseringsfaktorer i PEF är i
konflikt med de mer robusta inneboende karakteriseringsfaktor som används för
byggprodukter 4, så har kommissionen tvingat den europeiska standardiseringsorganisationen
(CEN TC350 WG3) att i EN 15804 byta till de effektbaserade karakteriseringsfaktor som
föreslagits inom ramen för PEF (notera att det är bara ett förslag och inte en slutlig version som
finns framme från PEF som byggsidan fått anpassa sig till). Man kan tycka vad man vill, men i
och med denna åtgärd har kommissionen nu skapat en uppsättning karakteriseringsfaktorer
som inom Europa därmed har blivit normgivande, se Tabell 1. Till skillnad mot PEF så har man i
EN 15804 valt att klassa några av de bakomliggande modellerna som används för att ta fram
Båda systemen har sitt ursprung från EU-kommissionen men olika direktorat där PEF drivs av DG
Environment och EN15804 av DG Growth.

4
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karakteriseringsfaktor som så bristfälliga så att de ”bara” behöver redovisas om man vill i en
separat lista i en EPD.

I tabellen nedan är de miljöpåverkanskategorier som fetmarkerats de som är obligatoriska att
redovisa i en EPD enligt EN15804. Det är också är dessa miljöpåverkanskategorier och modeller
som vi kommer använda i de analyser vi gör inom Mistra Digital Forest. Som ett komplement till
dessa effektbaserade karakteriseringsfaktorerna, så kommer vi även att använda de inneboende
karakteriseringsfaktorer som tillämpas i EPD International (som överensstämmer med de
”globala karakteriseringsfaktor” som återfinns i ISO 21930 som är en internationell PCR för
byggprodukter), se Tabell 2.
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Tabell 1

Miljöpåverkanskategorier som ingår i EUs miljöfotavtryck version 3 5 och där vissa (fetmarkare
kategorinamn i första kolumnen) också kommer bli dom som ska redovisas i nya EN
15804:2012+A2:2019.

EF Impact
category

Impact category
Indicator

Unit

Characterization model

Robust
-ness

Climate change,
total

Radiative forcing as global
warming potential (GWP100)

kg CO2e

Baseline model of 100 years of
the IPCC (based on IPCC 2013)

I

Comparative Toxic Unit for
humans (CTUh)

CTUh

USEtox model 2.1 (Fankte et al,
2017)

III

PM method recomended by
UNEP (UNEP 2016)

I

LOTOS-EUROS model (Van
Zelm et al, 2008) as
implemented in ReCiPe 2008

II

(Seppälä et al. 2006, Posch et
al, 2008)

II

EUTREND model (Struijs et al,
2009) as implemented in
ReCiPe

II

Soil quality index based on
LANCA (Beck et al. 2010 and
Bos et al. 2016)
*This index is the result of the
aggregation, performed by JRC,

III

Ozone
depleation

Ozone Depletion Potential
(ODP)

kg CFC-11 eq

Comparative Toxic Unit for
humans (CTUh)

CTUh

Impact on human health

disease incidence

Ionising radiation,
human health

Human exposure efficiency
relative to U235

kBq U235 eq

Photochemical
ozone formation,
human health

Tropospheric ozone
concentration increase

kg NMVOC eq

Accumulated Exceedance (AE)

mol H+ eq

Eutrophication,
terrestrial

Accumulated Exceedance (AE)

mol N eq

Eutrophication,
freshwater

Fraction of nutrients reaching
freshwater end compartment
(P)

kg P eq

Comparative Toxic Unit for
ecosystems (CTUe)

CTUe

Human toxicity,
cancer
Human toxicity,
non-cancer

Particulate matter

Acidification

Eutrophication,
marine
Ecotoxicity,
freshwater
Land use

5

Fraction of nutrients reaching
marine end compartment (N)

Soil quality index*
• Biotic production
• Erosion resistance
• Mechanical filtration,
• Groundwater replenishment

kg N eq

Dimensionless
(pt)
• kg biotic
production
• kg soil
• m3 water
• m3 groundwater

Steady-state ODPs as in (WMO
2014 + integrations)

I

USEtox model 2.1 (Fankte et al,
2017)

III

Human health effect model as
developed by Dreicer et al.
1995 (Frischknecht et al,
2000)

II

(Seppälä et al. 2006, Posch et
al, 2008)

II

EUTREND model (Struijs et al,
2009) as implemented in
ReCiPe

II

USEtox mod)el 2.1 (Fankte et
al, 2017

III

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/developerEF.xhtml
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Tabell 2

Miljöpåverkanskategorier som används i EPD International om inte några andra metoder ska
användas enligt de produktspecifika reglerna 6.

Impact category (Unit)

Characterisation factors 7 Original
reference(s)

Examples

Global warming potential
(kg CO2 eq.)

GWP100, CML 2001
Version: January 2016

IPCC (2013)

Acidification potential
(kg SO2 eq.)

AP, CML 2001 (fate not
included), Version:
January 2016.

Hauschild &
Wenzel (1998)

1 kg carbon dioxide = 1 kg
CO2 eq.
1 kg methane = 28* kg
CO2 eq.
1 kg dinitrogen oxide = 265
kg CO2 eq.

Eutrophication potential
(kg PO43- eq.)

EP, CML 2001
baseline (fate not
included), Version:
January 2016.

Heijungs et al.
(1992)

Photochemical oxidant
formation potential
(kg NMVOC eq.)

POFP, LOTOS-EUROS as
applied in ReCiPe 2008

Van Zelm et al
2008

ADPelements, CML 2001,
baseline

Oers, et al (2002) 1 kg antimony = 1 kg Sb eq.
1 kg aluminium = 1.09 * 10^9 Sb eq.

Abiotic depletion potential
– Elements
(kg Sb eq.)
Abiotic depletion potential
– Fossil fuels
(MJ, net calorific value)
Water Scarcity Footprint
(WSF)
(m3 H2O eq)

ReCiPe 2008

1 kg ammonia = 1.88 kg
SO2 eq.
1 kg nitrogen dioxide = 0.7
kg SO2 eq.
1 kg sulphur dioxide = 1 kg
SO2 eq.
1 kg phosphate = 1 kg
PO43- eq.
1 kg ammonia = 0.35 kg kg
PO43- eq.
1 kg COD (to freshwater) =
0.022 kg PO43- eq.

1 kg carbon monoxide =
0.046 kg NMVOC eq.
1 kg nitrogen oxides = 1 kg
NMVOC eq.

ADPfossil fuels, CML 2001, Oers, et al (2002) 1 kg coal hard = 27.91 MJ
baseline
1 kg coal soft, lignite = 13.96
MJ
AWARE Method: WULCA Boulay et al
Recommendations on
(2017)
characterization model for
WSF 2015, 2017.

AWARE method is based on
1/AMD(*), the inverse of the
difference between water
availability per area and
demand per area(**).

https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Steps-to-create-an-EPD/Perform-LCAstudy/Characterisation-factors-for-default-impact-assessment-categories
7 https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-output/science/cml-ia-characterisationfactors
6
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2.3.3 Beräkning av en LCA av en icke-expert
Mycket förenklat kan man beskriva att en LCA görs utifrån att inventera vilka resurser som det
analyserade system använder, vilket utgör en resurssammanställning för analysen. Varje resurs
består av ett antal uppströms processer som krävs för att tillverka produkten, vilket ofta
beskrivs som LCA-resultatet ”vagga-grind”. I en EPD är det därför obligatoriskt att särredovisa
LCA-resultatet vagga-grind, så att det kan användas för en LCA. Resurssammanställning utgör
med LCA-språk ”referensflödet för analysen” och när det multipliceras med varje resurs
miljödata-vagga-grind så utgör detta LCA-resultat för det analyserade systemet, se Figur 6.

Figur 6

En miljödeklaration ger LCA-baserade ”Miljödata” i form av bidrag till olika
miljöpåverkanskategorier som multiplicerat med den resurssammanställning som den
analyserade produkt ger upphov till under des analysperiod eller livscykel.

För att EPDer ska kunna användas för denna typ av LCA-beräkningar krävs att miljödata
inventerats med samma LCA-metodik (se stycke 2.3.1) och att de räknats om till olika
miljöpåverkanskategorier (se stycke 2.3.2) med samma karakteriseringsfaktorer. Om en LCA
begränsas till att bara redovisa klimatpåverkan så erhålls en klimatdeklaration eller om man så
vill klimatavtryck eller klimatfotavtryck.

2.4

Rekommendationer och fortsatt arbete

I de LCA-beräkningar som kommer att göras i WP3 kommer bokförings-LCA att användas när
produkters miljöprestanda ska beräknas. Denna LCA-metodik överensstämmer med de
metodval som görs för EPDer. Inventeringen kommer följa ISO:s huvudregel för allokering av
miljöbelastningen från en process, där gemensamt producerade biprodukter kommer allokeras
efter dess ekonomiska värde. LCA-beräkningarna kommer omfatta de 7
miljöpåverkanskategorier från miljöfotavtryck/PEF-systemet och tillhörande
karakteriseringsmodeler som är mest robusta samt kompletterad med karakteriseringsfaktorer
från EPD International. Samma grundläggande LCA-metodik kommer användas vid beräkningar
av alla produkters miljöprestanda, samt den systemanalysen för hela skogsindustrin och dess
produkter som kommer ingå verktyget BioMapp, och som utvecklas i Task 3.2.

Den LCA-metodik som kommer användas för BioMapp är i grunden en bokförings-LCA, vilket
gör att BioMapp kan användas för att exempelvis analysera miljömålsuppfyllelse och hur olika
scenarion påverkar resultatet. I BioMapp kommer även olika substitutionsnyttor analyseras,
eller med andra ord, konsekvensen om fossila produkter används istället för biobaserade. Denna
tillämpning av BioMapp är en konsekvens-LCA där resultatet styrs av vad vi kommer ansätta att
de biobaserade produkterna kommer att substituera. Eftersom det inte finns en exakt sanning
för detta kommer det alltid att finnas möjlighet att kritisera de antagande som gjort här. Trots
detta anser vi det viktigt att denna systemsyn finns i BioMapp för att kunna hantera
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frågeställningen ”vad händer om vi slutat odla skogen” och då måste tillföra samhället dessa
produkter baserat på fossila produkter.

3 Format för digital LCA- och EPD-data

Som en del av utvecklingen som sker runt miljöfotavtryck/PEF så återfinns ett krav på att en
LCA-beräkning ska struktureras och följa ILCD (The International Life Cycle Data System)
nomenklatur, som utvecklades av EU JRC Ispra som ett initiativ att möjliggöra kommunikationen
av öppna LCA-data. Detta format utvecklades ursprungligen 2005 av EU/JCR Ispra och
omfattade från början bara inventeringsdata, men har utvecklats så att det kan hantera även
miljödata (inventeringsdata omräknat som bidrag till olika miljöpåverkanskategorier). Denna
utvecklig av formatet gör det möjligt att hantera både inventerings- och miljödata, samt att
redovisa LCA-resultatet uppdelat i olika informationsmoduler för ökad transparens enligt EN
15804 kallas ILCD+EPD. Det senaste tillägget för detta digitala format är ILCD+EPD+ som
utvecklats i ett Formas finansierat digitaliseringssatsning Smart Built Environment, där det sista
”+” innebär formatet för att även hantera Q-metadata (Erlandsson m.fl. 2018), det vill säga
information om LCA-underlagets representativitet och vilka betydande antagande som gjorts.

ILCD+EPD+ formatet är helt generiskt och inte begränsad till en viss produktgrupp. Den
moduläritet som används för att dela upp en livscykel i tre skeden enligt EN 15804 är;
tillverkningsskedet, användningsskedet och slutskedet, samt till dessa skeden ytterligare
underliggande informationsmoduler. ILCD+EPD+ tillämpas därför i EPD Norge för alla slags
produktgrupper inklusive livsmedel. Ytterligare ett projekt har initierats i Sverige, där EPD
International gjort det möjligt att utöver skeden och moduler enligt EN 15804 även rapportera
en LCA enligt följande skeden (Welling m.fl 2019); uppströms processer, kärnprocessen och
nedströms processer, dock utan möjligheten till rapportering av generiska underliggande
informationsmoduler. Den digitala ILCD+EPD+ filen kan skapas, editeras och läsas i en gratis
EPDeditor som även hanterar Q-metadata (Welling m.fl 2019). ILCD+EPD filer kan idag skapas
från de vanligaste LCA-mjukvarorna som används av LCA-experter (Gabi och SimaPro). Och ett
utvecklingsarbete pågår för att de så kallade EPD-verktyg som riktar sig till näringslivet också
direkt ska kunna skapa digitala EPDer 8.

Eftersom marknadstrycket på EPDer är störst för byggprodukter är det också EPDer för just
byggprodukter som är först ut med att digitalisera dessa LCA-baserade miljödeklarationer. Flera
programoperatörer, såsom IBU/Tyskland och EPD Norge, kräver nu att EPDer ska publiceras
digitalt. De programoperatörer som jobbar med ILCD+EPD+ formatet har bildat en organisation,
”InData gruppen”, för att samordna utvecklingen och förvaltningen av detta format.
I den uppdatering som nu sker av EN15804, för att i vissa avseende närma sig systemet med
miljöfotavtryck/PEF, så är det numera ett krav också för EPDer för alla byggprodukter att den
bakomliggande LCA-beräkningen ska följa ILCD. I och med denna utveckling så är det uppenbart
Det företaget som är ledande på utveckling av sådan EPD-verktyg som inte riktar sig till LCA-specialister
utan till näringslivet är LCA.NO: https://lca.no/en/epd-verktoy/
8
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att ILCD+EPD+ formatet är det som kommer gälla när en LCA-beräkning ska tas fram för en EPD
eller ett miljöfotavtryck/PEF. Däremot är det inte lika uppenbart att kunderna vill ha en EPD på
just detta digitala format som av många anses invecklat och svårt att implementera. Ett exempel
på detta ser vi i EPD Norge som transformerat ILCD+EPD+ formatet till en plan xml/xls format.

Vi ser samma utveckling i det förslag som finns för digital produktinformation för alla
byggprodukter som omfattas av CE-märkning och där det är ett krav att det ska finnas en
prestandadeklaration som kommer vara digital i en framtid. Även här tänker man sig att
miljödeklaration enligt EN15804 ska ingå som en del av de obligatoriska prestanda som ska
redovisas. Detta format har också en enkel, plan struktur 9 som är ett både maskin- och
mänskligt läsbart digitalt format. En mänskligt läsbart xml definieras på så sätt att en vanlig
användare kan öppna xml-filen i xls (såsom med MS Excel) och användaren kan då läsa och
förstå vad filen innehåller utan något ytterligare bearbetning.

3.1

Rekommendationer och fortsatt arbete

I och med att PEF valt att göra ILCD strukturen och nomenklaturen obligatoriskt för LCA-data
och -beräkningar, som används vid beräkningar av miljöfotavtryck/PEF eller
miljödeklarationer/EPD för byggprodukter, så är det ILCD+EPD+ formatet som är det som de
närmaste åren kommer att gälla för att kommunicera LCA-baserad produktinformation digitalt.

Med tanke på den digitalisering som sker i Mistra Digital Forest med laserscanning och
möjligheten att samla information från skogsbrukets fordon, så finns det en teoretisk möjlighet
att skapa ett digitalt flöde från skogsbruket och efterföljande produktionsprocesser. Genom att
knyta samman dessa noder så skulle man kunna skapa ett digitalt flöde i hela varukedjan från
laserscanning till det att den skogsbaserade slutprodukten når en kund som får en digital EPD
för vagga-grind, förutsatt att branschen vill åstadkomma en sådan utveckling. Mistra Digital
Forest projektets nuvarande digitaliseringsinitiativ slutar dock vid vägkant i skogen (vilket även
gäller Task 0.3), men det hindrar inte att vi ser att det som ändå görs inom WP 3 är länken för att
potentiellt skapa en realtids-EPD som baseras på uppmätta uppströms data hela vägen från
färdig produkt till plantan i skogen (Sirkka m.sl 2011).

En viktig länk för att säkra det digitala flödet i varukedjan är att båda uppmätta och
modellbaserade resultat från skogen kan hanteras digitalt på samma sätt. En sådan utveckling
sker under verksamhetsår 2 i Mistra Digital Forest som en del av Task 3.3 och kommer bidra till
att knyta samman den digitalisering som sker i skogsbruket med skogens produkter som
beskrivs här. Vi vill därför redan nu öppna för en diskussion att inkludera ett digitalt flöde i
projektet, som då lämpligtvis kan initieras under det tredje verksamhetsåret.

Till skillnad mot ILCD+EPD+ formatets komplexa struktur som innehåller ett helt packet av olika filer
som ska sättas samman, vilket kräver bearbetning av filen vid en import.

9
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4 Biogent kol och hantering av sänkor i LCA
4.1

Historisk beskrivning av hanteringen av biogent kol

Historiskt sett har man i en LCA betraktat utsläpp av biogent kol i form av koldioxid som
klimatneutral. I praktiken betyder detta att i beräkningar sätts 1 kg biogent CO2 till 0 kg CO2e.
Detta synsätt är analogt med international klimatrapportering (Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) som är en del av
Kyotoprotokollet och FNs klimatarbete. Vi kan notera en liten skillnad från IPCCs vetenskapliga
sammanställningsrapporter AR4 (IPCC 2007) och AR5 (2014) där man i den senaste versionen
noterar att biogent kol som ingår i utsläpp av biogent metan ska räknas bort och nollas på
samma sätt som utsläpp och upptag av biogent koldioxid ska nollas, se (IPCC 2014, kapitel 8
tabell A 8.7, not 2) 10:
“Methane values without the CO2 effect from fossil methane are thus appropriate for fossil
methane sources for which the carbon has been accounted for elsewhere, or for biospheric
methane sources for which there is a balance between CO2 taken up by the biosphere and CO2
produced from CH4 oxidization.”

Numeriskt sett innebär denna skillnad mellan 28 respektive 30 kg CO2e per kg utsläpp av biogen
respektive fossil metan. Kanske mer viktigt är att man understryker att biogen koldioxid ska
nollräknas när man räknar enligt denna metodik, som benämns Global Warming Potential 100
year (GWP100) och syftar på en integrerad klimateffekt under 100 år. Olika tidshorisonter ger
olika värde på GWP och enskilda växthusgaser, men där 100 år är den tidshorisont som blivit
allmän praxis att användas både i klimatrapportering och LCA.

Första gången man bröt mot denna regel var i de produktspecifika reglerna för träprodukter EN
16485:2014, där man införde en räkneregel att 1 kg biogen CO2 = 1 kg CO2e och att detta även
skulle gälla bundet biogen koldioxid som finns i produkter. Vid produktens slutskede så överförs
det bundna biogena kolet som finns i ett återvunnet material till den nya produkten, eller så
används det för energiutvinning och då släpps i princip all koldioxid ut igen i form av koldioxid.
Konsekvensen av detta är precis som tidigare att under en livscykel är biogen kol som släpps ut i
form av koldioxid klimatneutral. Skillnaden är att en miljödeklaration bara behövde redovisa
miljöpåverkan vagga-grind. Eftersom man nu blandad ihop biogena inventeringsflöden med
verkliga utsläpp av växthusgaser, och stannar mitt i livscykeln, så är bidraget till klimatpåverkan
räknat på detta sätt nu negativ. Detta på grund av att det biogena bundna kolet i träbaserade
produkter långt överskrider de faktiska utsläpp som sker vagga-grind. Reaktionen från
marknaden var att detta sätt att räkna innebär en grönmålning och att man inte kan blanda
inventeringsflöde av biogent kol med utsläpp av faktiska växthusgaser på detta sättet.

Den grönmålning som EN 16485:2014 innebär gjorde att marknaden svarade med att kräva att
biogena flöden kopplade till GWP skulle särredovisas och vissa krävde dessutom att det i en
miljödeklaration/EPD är ett krav att redovisa utsläpp under hela livscykeln. Genom att kräva att
10
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en hel livscykel ska redovisas så innebär detta i praktiken att det blir visuellt synligt i en
miljödeklaration att dessa biogena kolflödens bidrag till GWP är noll. Den negativa
konsekvensen med detta är att den faktiska biogena kolsänkan som en biogen temporär
kolsänka i samhället av biogent trä utgör, också blev omöjlig med den räkneregel som infördes i
och med att trämanufakturindustrin introducerad EN 16485:2014. Innan EN 16485:2014
introducerades (och det alternativ som trämanufakturindustrin valde mellan) var regeln att
räkna med en temporär biogen kolsänka enligt den av IPCC föreslagna Laschof-principen som
förenklats i PAS 2050, dvs en kolsänka som är längre än 100 år kan betraktas som en permanent
sänka och sänkor mellan 1 till 100 år är direkt proportionellt mot sänkas ålder, där 50 års sänka
ger upphov till 50/100 = 0,5 kg C02e. PAS 2050 föreslog att detta sätt att räkna inte skulle gälla
kortlivade produkter, samt att denna GWP skulle särredovisas som ett komplement till
utsläppen av växthusgaser GWPGHG (BSI 2011). Detta alternativa sätt att räkna på en temporär
biogen kolsänka är helt i linje med hur international klimatrapportering görs.

Nästa steg i förvecklingen med biogena utsläpp initierades av programoperatören EPD
International som i fotspåren av utvecklingen av PEF-utvecklingen i och med uppdateringen av
sina generella regelverk ansåg att samtliga biogena flöden skulle slås samman och särredovisas
som GWP-bio frånsett de som härrör från förändrad markanvändning dvs GWP-LULUC (EPD
Internation 2017). Detta innebär att den nya indikator GWP-biogenic omfattar utsläpp av CO2,
N2O och CH4 som har sitt ursprung ifrån biogent kol inklusive den biogena kol som finns bundet i
en produkt genom att acceptera räkneregeln 1 kg biogen CO2 = 1 kg CO2e. Vidare krävs
särredovisning av de växthusgaser som släpps ut som en del av förändrad markanvändning dvs
GWP-LULUC.
Vidare kräver EPD International att dessa olika slags GWP indikatorer kan slås samman till en
gemensam indikator GWP-total (utan att kräva att en hel livscykel ska deklareras). Ett exempel
på en konsekvens av denna regel är att biogent kol som läggs på en deponi kommer räknas som
en (permanent) biogen kolsänka och att detta återvinningsalternativ därmed ger ett relativt
stort negativt utsläpp, även om man följer inventeringsreglerna och räknar med den
metangasbildning som sker under 100 år. Intressant i sammanhanget ”kolsänka” är även att
notera att enligt EPD Internationals regelverk ska skogsbruk hanteras enligt följande (EPD
International 2017):

While land and forest management activities might result in additional carbon storage in soil or
managed forests through the retention of soil carbon or forest biomass, the linking of this
potential source of carbon storage to the product level is not included in the scope of the
International EPD® System.

Detta sätt att räkna GWP vidareutvecklades sedan i uppdateringen av EN 15804 år 2019 och där
man helt tar bort alla möjliga former av att inkludera kolsänkor genom följande skrivning (CEN
2019):
The amount of CO2 taken up in biomass and the equivalent amount of CO2 emissions from the
biomass at the point of complete oxidation results in zero net CO2 emissions when biomass
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carbon is not converted into methane, non-methane volatile organic compounds (NMVOC) or
other precursor gases.
…
The effect of temporary carbon storage and delayed emissions, i.e. the discounting of emissions
and removals, shall not be included in the calculation of the GWP. The effect of permanent
biogenic carbon storage shall also not be included in the calculation of the GWP.
…
The degradation of a product’s biogenic carbon content in a solid waste disposal site, declared
as GWP-biogenic, shall be calculated without time limit. Any remaining biogenic carbon is
treated as an emission of biogenic CO2 from the technosphere to nature. For the time period
applicable to all other disposals
När det gäller hanteringen av skogsbruk enligt EN 15804:2019 gäller följande:

Any biomass-based net increase in carbon stocks, including soil carbon uptake (accumulation),
shall not be considered in GWP-LULUC, and is set to zero. Soil carbon storage may be included as
additional environmental information when proof is provided.
NOTE For example proof of soil carbon storage is provided when legislation provides modelling
requirements for the sector such as the EU.

GWP-total är en indikator som lämpar sig dåligt för produktjämförelse, med den utveckling som
redogörs för ovan. I Sverige använder Trafikverket GWP-GHG som indikator dvs alla
växthusgaser som släpps ut (inklusive från LULUC) enligt IPCC där biogena koldioxidutsläpp
sätts till noll, det vill säga så man historiskt har betraktat GWP som indikator på klimatpåverkan.
Även Boverket hanterar GWP i den kommande lagen på en obligatorisk klimatpåverkan för alla
nybyggnader på detta sätt. För att med hjälp av en EPD få fram den historiska GWP-GHG analogt
med klimatrapportering enligt IPCC för LCA-resultatet vagga-grind så krävs följande omräkning:

GWP-GHG = GWP-total – 44/12∙C-content

Där,

GWP-total
C-content

GWP-fossil + GWP-bio + GWP-LULUC
en produkts innehåll av biogent kol

Värt att notera är att samma sätt att räkna och redovisa GWP som gäller för EN 15804 version
2019 också gäller för EUs system för miljöfotavtryck PEF. Vidare kan vi konstatera att
introduktionen av räkneregeln att 1 kg biogen CO2 = 1 kg CO2e strider mot IPCC och
internationell klimatrapportering redovisningsprinciper och att vi i LCA-värden har fått en
indikator på klimatpåverkan GWP-total som inte kan användas i upphandling av produkter eller
i lagstiftning för klimatdeklarationer. En konsekvens av metodiken är att den hanterar alla
former av biogena kolsänkor genom att sätt dessa till noll. Ett undantag är om man kan hänvisa
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till metoder som kan påvisa att markkolet i den brukade skogen ökar och sedan allokera detta på
de produkter som skördas.

4.2

Biogena kolsänkor

Teoretiskt sett kan man inte tillgodoräkna i en produkt-LCA att andelen odlad skog ökar i ett
land. Däremot skulle man teoretiskt sett kunna räkna in i en produkt-LCA att andelen
ickeproduktiv skog ökar om denna mark betraktas som en del av det aktivt ”skogsbruk” eller
åtminstone de frivilliga avsättningar som görs, men hittills har ingen föreslagit sådana
metodanvisningar. I forskningsprogrammet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för
skogsbruk” sker en utveckling av produktspecifika LCA-regler för skogsbruk som väntas bli klar
2020. I arbetet med utveckling av BioMapp (Task 3.2) är systemgränsen för analysen inte
avgränsad utan utgörs av hela Sveriges skogsbruk. Med denna metodik kommer hänsyn kunna
tas till t.ex. en ökande andelen skogsareal och att virkesförrådet ökar.

Boverket har i sitt regleringsbrev kopplat till den nya obligatoriska klimatdeklarationen, fått en
uppgift att föreslå hur hänsyn till biogena kolsänkor i bostäder kan beaktas i den
klimatdeklaration som ska ta fram för alla nya bostäder från och med januari 2022. Boverket och
Naturvårdsverket gav ett uppdrag till IVL som gick ut på att ta fram en LCA-baserad modell som
gör att det är möjligt att beskriva byggsektorns bidrag till klimatpåverkan, inklusive
karbonatisering av betong (vilket för närvarande inte ingår i internationell klimatrapportering),
samt betydelsen av biogena kolsänkor hos byggnader (som ingår i internationell
klimatrapportering som Harvest Wood Product, HWP). IVL:s förslag enligt Erlandsson (2019) är
att en temporär kolsänka hanteras på samma sätt som i PAS 2050, vilket följer principerna för
hur temporära kolsänkor hanteras i internationell klimatrapportering. Skillnaden mot HWP är
att IVL:s modell utgår ifrån statistiska bedömningar av trävaror som innebär ett årligt
nettotillskott av träbaserade varor till byggnadsstocken (Erlandsson 2019), till skillnad mot vår
nuvarande klimatrapportering som utgår ifrån att olika produktgrupper har en given
halveringsperiod samt att vi i Sverige tillgodoräknar oss sänkor som tillhör export av
träbaserade långlivade produkter.
IVL-metodens utgångspunkt, att bara tillgodoräkna nettotillskottet, medför att ett utbyte av
exempelvis en fasadpanel inte är ett nettotillskott när den byts ut, men däremot när den byggdes
in första gången. För att ta fram ett resultat enligt metodiken krävs kännedom om nytillskottets
kolinnehåll, minus det som finns i byggnader och det som permanent rivs eller byggs om. IVL
erhöll sådana uppgifter på inhemsk konsumtion av olika slags barrträvaror från Svenskt trä med
en tidsserie från 2006 till 2018 och resultatet för HWP redovisas i Figur 7.
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Figur 7

Bidraget till positiv klimatpåverkan från åldring av betong (dvs karbonatisering), årligt tillskott av
träprodukter i byggnadstocken beräknad med metod som utvecklats här och enligt den metod som används för
internationell klimatrapportering (Wikberg 2011, 2018).

Utöver det årliga nettotillskottet bidrar givetvis de produkter som finns lagrade i stocken med
hänsyn till mindre förändringar (se Figur 7) till en klimatpositiv effekt. För att inkludera denna
effekt och samtidigt nettoeffekten måste en dynamisk klimatberäkning göras, vilket inte ingår i
IVL:s föreslagna metodik. Konceptuellt och metodmässigt beskrivs denna slags beräkningar av
biogena kolsänkor i Erlandsson och Zetterberg (2017) och baseras på en dynamisk LCAberäkning där integrering över tiden inte gjorts utan resultatet visas som ett årligt
strålningsbidrag till klimateffekten, se Figur 8. Denna figur visar på en ökad klimatnytta ju
längre den biogena kolsänkan i teknosfären är i förhållande till skogsprodukter som inom något
år omvandlas till koldioxid igen (detta scenario kallas ”Managed forest” i figuren).

Figur 8

Det klimatpositiva bidraget (givet i radiative forcing) beräknat för ett större skogsbestånd med likafördelad
ålder och olika scenarion som inkluderar lagring av sågad vara i byggnadsstocken under 25. 50 eller 100 år, där
ökad livslängd ger en positivt ökad effekt. Beräkningarna utgår ifrån 100 avverkningsytor på 1 ha vardera i
olika steg med kontinuerlig produktion av 109 ton C/år som lagras 25, 50 eller 100 år och sedan förbränns och
avges till atmosfären. Negativa värden motsvarar en klimatkylningseffekt eller med andra ord ett klimatpositivt
bidrag från sågad vara som lagras i byggnadstocken. (Erlandsson och Zetterberg 2017)
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I de beräkningar som används i modellen används generellt en analysperiod på 100 år och bara
sådana klimatpositiva biogena utsläpp från förnybara källor som är längre än 100 år inkluderas
därför. Bara nettotillskottet inkluderas vilket gör att det är ett konservativt resultat, då bidraget
från den befintliga byggnadsstocken försummas. För träbaserade produkter som byts ut under
sin livslängd, med denna metodansats, så räknas således den inbyggda mängden som en sänka
oavsett hur många gånger den byts ut under 100 år, förutsatt att det är samma mängd som hela
tiden finns inbygg. På så sätt uppstår ingen dubbelbokföring.

4.3

Rekommendationer och fortsatt arbete

Vi kan till att börja med konstatera att när beräkningar görs med hela skogen som systemgräns,
som i BioMapp, ger den metodik som IVL utvecklat åt Boverket och Naturvårdverket
(Erlandsson 2019) en mer korrekt bedömning av HWP. Denna metodik bör kunna få en bred
acceptans då den inte avviker konceptuellt från internationell klimatrapportering. Men för att bli
operationell i statistik och klimatrapportering måste metodiken ha ett statistiskt underlag för att
skatta mängden inbyggt trä som skulle behöva utvecklas. Det årliga tillskottet innehåller inte alla
träprodukter som byggs in men IVLs beräkningar ger en storleksordning som visar att bidraget
är signifikant (se Figur 7). En mer fördjupad studie som utvärderar skillnaderna mot den metod
som används i internationell klimatrapportering hade varit önskvärd och görs förslagsvis i
samarbete med SLU, som sedan länge är ansvarig för detta underlag. I modellen ingår inte
industri-, jordbruksfastigheternas eller anläggningssektorns nettotillskott av träprodukter eller
betydelsen av den totalt inbyggda mängden. Jordbrukets byggnader innehåller av tradition
mycket trä men ingår inte i de beräkningar som gjort av IVL.

Nästa utmaning är att utveckla en metodik för hur en biogen kolsänka ska kunna hanteras i en
produkt-LCA. Eftersom markanvändning (LU) och förändrad markanvändning (LUC) redan är
med i en LCA kan detta användas för att beräkna betydelsen av en avskogning. Motsvarande
LCA-metodik kan också användas för en beskogning av impediment eller mark som bara ligger i
träda och som sedan börjar brukas. Denna typ av metodik löser dock inte problemet med hur en
biogen kolsänka ska beräknas i en LCA. Vi föreslår därför att under program år 2 tas inom WP3
fram en metodik som ett förslag på hur en biogen kolsänka kan hanteras i en produkt-LCA.

Förslagsvis utgår denna typ av metodik från en dynamisk LCA-beräkning. Genom att ta fram
färdiguträknade scenarier med en dynamisk LCA och översätta dessa till GWP100 så blir
resultatet enkelt för en vanlig LCA-expert att använda. Eftersom dynamiska LCA-beräkningar
inte tillhör den vanliga LCA-expertens arbetsmetoder så krävs ett stöd med färdiga GWP som
baseras på färdiga beräkningar och som kan användas direkt av LCA-utövaren utan att denna
behärskar en dynamisk LCA-beräkning. Att göra som idag, att nolla möjligheten att tillgodoräkna
sig en biogen kolsänka, är en stor brist och strategiskt viktigt att inkludera för att belysa de
positiva aspekterna att använda produkter som baseras på förnybara resurser. Speciellt viktig är
denna aspekt för långlivade produkter såsom sågad vedråvara.
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5 Indikatorer för markanvändning och biologisk mångfald
En stor utmaning för LCA är hur man ska inkludera påverkan vad gäller förändrad
markanvändning och då framförallt på biologisk mångfald. Speciellt viktigt att hantera biologisk
mångfald är det givetvis för skogsbaserade produkter, där detta är en av de mest betydande
miljöaspekt som förknippas med skogsbruk. En orsak till svårigheterna är att biologisk mångfald
är väldigt platsspecifikt. De metoder som idag föreslås måste utvärderas. Det är viktigt att det
finns metoder som gör att dessa aspekter kan bedömas på ett trovärdigt och robust sätt

I detta arbetspaket ingår generellt användbara metoder för att hantera förändrad
markanvändning och biologisk mångfald, det vill säga metoder som inte begränsas till skogsbruk
utan som är allmängiltiga. I Task 3.3 utvecklas indikatorer som är unika för skogsbruket och då
främst tänkta att användas i BioMapp och denna vidareutveckling kommer utgöra en del av
leveransen från Task 3.1 år 2. I detta fortsatta arbete finns en tydlig ambition om en integrering
genom att om möjligt använda resultatet från Heureka för att identifiera indikatorer som
beskriver olika aspekter av skogsbruk.

5.1.1 Markanvändning enligt LANCA-metoden
Inom EU initiativen miljöfotavtryck/PEF och miljödeklarationer för byggnader (EN15804)
föreslås miljöbedömningsmodellen LANCA (Beck et al 2010, Bos et al. 2016) för att hantera
markanvändning. Vi saknar erfarenhet av denna modell som därför behöver utvärderas i detalj.
En första genomgång av LANCA och dess relevans för skogsmark ges dock nedan.

Figur 9

Konceptuell bild som beskriver bedömning av förändring över tiden kopplat till biologisk mångfald
enligt LANCA (Bos et al. 2016).

Principen bakom LANCA illustreras i Figur 9 och visar en potentiell påverkan från en i tid och
rum avgränsad förändrad markanvändning. Med början vid t1, markanvändningsstatus A, leder
en hypotetisk förändrad markanvändning till en kvalitetsförsämring som representeras av
situationen B vid tidpunkten t2. Under tiden för den förändrade markanvändningen antas den
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försämrade kvaliteten varit konstant. När den förändrade markanvändningen avslutas återgår
markanvändningen till en ny förbättrad situation C vid tidpunkten t3.

Den konceptuella tillvägagång som beskrivs i figuren ovan visar att LANCA främst är avpassad
för enstaka, väldefinierade och övergående transformationer, något som inte är applicerbart för
svenskt skogsbruk. I svenskt skogsbruk sker upprepade transformationer i olika tidsförlopp
över stora geografiska områden, som främst har gradvisa, långsiktiga effekter, med lång
omställningstid.
Vad gäller påverkan på mark, handhar LANCA följande aspekter:
•
•
•

Motverkan av erosion
Markens filtrerande och buffrande aspekter
Påverkan på grundvattenförekomst

Vad gäller svensk skogsmark har dessa faktorer begränsad relevans. När det gäller svensk
skogsmark är det sannolikt mer betydelsefullt med markens långsiktiga produktionsförmåga,
markens retention mot kraftig avrinning, markens buffrande kapacitet mot försurning samt
risken för läckage av kväve till grund- och ytvatten.

5.1.2 Behov av indata för UNEP bedömningsmetod av biologisk mångfald
Inom UNEP har en miljöbedömningsmetod utvecklats baserat på den senaste årens forskning. Vi
saknar erfarenhet av denna modell som därför behöver utvärderas. Vi behöver också se om det
finns andra ansatser som skulle kunna användas. I projektet kommer vi utreda dagens metoder
och, om de metoder som föreslås för en LCA inte är robusta, så är det intressant att se på
alternativa metoder för att redovisa dessa aspekter. Dessa indikatorer eller bedömningsmetoder
behöver inte vara LCA-kompatibla, utan dessa kan begränsas till att bedöma skogsbruk och kan
också vara en indikator i BioMapp. Det som redan hanteras kopplat till biologisk mångfald i
HEUREKA idag eller i en närtid är givetvis intressant. Även ansatser som snarare bedömer
strukturella förutsättningar för biologisk mångfald (än faktiska) kan vara intressanta att
använda.
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Tabell 3

Tabell 1 från UNEPs bedömningsmetod för biologisk mångfald (Chaudhary et al 2015).

I UNEPs miljöbedömningsmetod från 2018 rekommenderas att karakteriseringsfaktorer baserat
på globala medelvärden används, utifrån metoden som beskrivs av Chaudhary et al (2015). I
Tabell 3 ovan, ifrån UNEP, beskrivs bland annat rekommenderad indata (model parameter) med
tillhörande datakälla (data source) för att få fram de karakteriseringsfaktorer (CF) som kan
beräknas med hjälp av modellen för att kunna bedöma biologisk mångfald med enheten
potentiell förlust av arter (potential species loss).

Figur 10 Arbetsgången för framtagande av karakteriseringsfaktorer enligt UNEPs modell för biologisk
mångfald (tabell 6.2, UNEP, 2018)
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För mer info om metoden hänvisas till Chaudhary et al (2015) med bilagor eller UNEP (2018).
Excelbilagan till artikeln (supporting information 2) innehåller alla bakgrundsdata i fall man vill
testa och utvärdera modellen. Arbetsgången visas i Figur 10 och i listan nedan beskrivs vad den
modellen som finns tillgänglig idag innehåller:
•

•
•
•
•

Indikatorn omfattar följande fem taxonomiska grupper; fåglar, däggdjur, reptiler,
amfibier och kärlväxter
Olika markanvändningstyper såsom intensivt skogsbruk, omfattande skogsbruk, årliga
grödor, permanenta grödor, betesmarker och bebyggd mark.
Referensläget som beskrivs med den nuvarande eller nära naturligt livsmiljön i den
studerade ekoregion
Modellen tillhandahåller karakteriseringsfaktorer ner till 804 ekoregioner baserade på
Olson et al. (2001)
Modellen inkluderar både genomsnittliga och marginalbaserade
karakteriseringsfaktorer.

5.1.3 Andra liknande/alternativa metoder för biologisk mångfald
Vår inventering av tillgängliga metoder för biologisk mångfald resulterade i följande metoder
som också är intressanta, men bedöms inte ha samma allmänna acceptans som UNEPs metod:

Rossi et al. 2018: Capturing the potential biodiversity effects of forestry practices in life cycle
assessment: https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-017-1352-5
Winter et al 2018: Biodiversity impact assessment (BIA+) – methodological framework for
screening biodiversity: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ieam.2006

Vrasdonk et al. 2019: Reference situations for biodiversity in life cycle assessments: conceptual
bridging between LCA and conservation biology:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01594-x

5.2

Rekommendationer och fortsatt arbete

Eftersom LANCA är en bedömningsmetod som ska användas både enligt PEF och för
miljödeklarationer av byggprodukter (EN 15804), så måste vi förhålla oss till denna. Vi
konstaterar att utöver den begränsade relevans till svenskt skogsbruk (som nämndes i
inledningen av detta kapitel) finns följande problem med LANCA på så sätt den ska
implementeras enligt ovanstående system:
1.
2.

LANCA innehåller ett antal indikatorer som viktats samman till en enda indikator av JCR.
Sådan viktning ska enligt LCA-praxis inte ska göras vid marknadskommunikation, utan
resultatet ska ges för respektive underliggande indikator
De data som idag finns till modellen är begränsad till nationell nivå och låsta till en viss typ
av konstant markanvändning och inte till förändringen som olika aktiviteter ger upphov till,
vilket är mer relevant för våra scenarier för olika skogsbruksmetoder. Dessutom ser vi inte
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3.
4.

att det finns uppgifter för att hantera bidraget från enskilda aktiviteter av typen gallring,
slutavverkning osv.
LANCA (som den ska användas enligt PEF) innebär en dubbelbokföring vad gäller
klimatpåverkan, då modellen innehåller biologisk produktionsförmåga och koluppbyggnad,
vilket redan hanteras i LCA med andra indikatorer
LANCA (och UNEP-modellen) har en baseline-princip som gör att ett pågående skogsbruk
inte får värdet noll i LANCA, utan ett värde utifrån en alternativ baseline. Modellen
resulterar således i en kontinuerlig historisk (alternativ) miljöpåverkan (forgone impact),
viket normalt inte ska tas med i en LCA.

Skogsindustriernas internationella samarbetsorganisation för papper och massa, CEPI,
genomför en utredning för att analysera konsekvenserna av att tillämpa LANCA. Vi konstaterar
även att projektet inom SIP Bioinnovation, som hanterar en gemensamma PCR för skogen och
dess produkter, inte rekommenderar användning av LANCA-metoden, samt hänvisar till
kommande utredning från CEPI.

Vi har i projektet även analyserat andra metoder för att bedöma biologisk mångfald i en LCA där
vi konstaterar att det finns en koncensus-modell från UNEP (2018), baserat på olika forskare
resultat som Chaudhary m.fl. (2015). Ett stort hinder med denna modell är att den precis som
LANCA utgår från en baseline som ger ett oacceptabelt resultat med en ständig miljöpåverkan i
förhållande till ett hypotetisk historiskt antagande.

Vi noterar även andra metoder såsom ReCiPe, Biotopmetoden och Corporate Ecosystem Services
Review och studier som beskriver målkonflikter mellan exempelvis klimat och biologisk
mångfald i en LCA (se t.ex. Snäll m.fl, 2017). Andra metoder att värdera ekosystemtjänster och
biologisk mångfald monetärt, kvantitativt, semi-kvantitativt eller kvalitativt kan också ge
värdefulla insikter. Mer specifikt kan exempelvis metodiken, IP&L™ (se stycke 7.2), som använts
för att lyfta fram företags mervärden i form av ekosystemtjänster och samhällsnytta utöver
virkesproduktionens ekonomiska värde, vidareutvecklas för att lyfta in aspekter av biologisk
mångfald. Det gemensamma med dessa metoder är att de måste analyseras och testas i
fallstudier för att kunna bedöma konsekvensen och rimligheten i modellernas tillämpbarhet. Vi
noterar att Curran et al (2016) och Maier et al (2019) som sammanställer beskriver olika LCA
metoders påverkan på biologisk mångfald.
För det fortsatta arbetet i Task 3.1 föreslår vi att vi väntar in CEPIs rapport, och konstaterar
samtidigt att LANCA inte är en tillräckligt robust och tillförlitlig metod för att hantera biologisk
mångfald, för att kunna användas i en LCA i jämförande syfte. Vi föreslår därför att ett arbete
görs, som en del av Task 3.1 under år 2, för att testa en eller flera av de metoder som listas ovan
för att bedöma om någon av dessa metoder skulle kunna användas i en LCA.
Vidare kommer ett utvecklingsarbete i WP3 att genomföras för att definiera om olika
indikatorer kopplat till biologisk mångfald kan analyseras och appliceras på skogsbruket, vilket
även skulle kunna utgöra en så kallad ”tillkommande miljöindikator” i LCA-baserade
miljödeklarationer/EPD. Delrapporten från Task 3.3 beskriver status för detta arbete med att
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hitta ett sätt att bedöma och kommunicera biologisk mångfald, som är en betydande miljöaspekt
för skogsbruket och därmed också för de produkter som baseras på skogens råvaror. Detta
arbete i WP 3 utgår först från det som redan finns i HEUREKA och undersöker möjligheten att ta
fram ett antal nya indikatorer för biologisk mångfald kopplat till skogsbruk.
Underlagsinformationen till dessa indikatorer ska helst vara indikatorer som redan används och
tas fram såsom underlag till olika skogscertifieringssystem (såsom t ex FCS), såsom
nyckelbiotoper, gröna skogsbruksplaner osv. Vi ser även att laserscanning kan vara ett sätt att
över tid validera hur de indikatorer som vi identifierat för biologisk mångfald – eller snarare
förutsättningar för en god biologisk mångfald – utvecklas över tiden.
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6 Visualisering av cirkuläritet och bidraget till bioekonomi
I programplanen för år 1 efterlyses en ökad tydlighet i det arbete som görs i hela Mistra Digital
Forest, att cirkuläritetsaspekter av nya material och produkter ska belysas. I WP 3 Task 3.1 ska
en metodik för detta beskrivas med visionen att cirkuläritet kan beskrivas som en,
1. produktegenskap
2. cirkularitetsbedömning att inkluderas som en del av scenarioanalyserna som görs i
BioMapp.

I WP 3 har vi valt att fokusera på cirkuläritet som komplement som inte redan utgör ett resultat
från en LCA. Det pågår en egen parallell utveckling av olika slags cirkuläritetsindikatorer och
cirkulär ekonomi, som i den mest omfattade varianten omfattar alla slags hållbarhetsaspekter. Vi
kommer inte i WP3 jobba med denna egna metoduppbyggnad men hänvisar till följande två
källor för den som är intresserad av denna utveckling och indikatorer för cirkulär ekonomi
enligt EU:s eller FN:s indikatorer kan yta del av dessa på nedanstående länkar:
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/blogpost/circular-economy-indicators-what-dothey-measure
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators

Det finns även ett försök att bilda en ramverksbeskrivning av dessa initiativ som beskrivs i
följande vetenskapliga artikel (Morage et al 2019), se länk nedan samt Figur 11:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092134491930151X?token=31844EB1AA3985532E5DE3CF
8AB7F035C9EBB0F6BB20EBA7F902811BF9C651EA5FBBA9D5ECF48913AF61E544C555FAC2

Figur 11

Typlogi och ramverk för att beskriva indikatorer länkande till cirkulär ekonomi (Morage et al 2019).
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6.1

Cirkuläritet som produktegenskap

Alla produkter som består av förnybara resurser såsom biobaserade produkter från skogsråvara
är per definition cirkulära förutsatt att uttaget av skogsråvaran balanseras av ny biomassa via
plantering och tillväxt av nya träd. Med ökad cirkuläritet inkluderar vi även för produkter som
inte består av förnybar råvara åtgärder som,
1.
2.
3.
4.

användning av avfall/biprodukter
återanvändning/återbruk
materialåtervinning och
resurseffektivisering, det vill säga samma eller ökat nytta och/eller förädlingsvärde av
samma eller minskad resursanvändning.

För skogsindustrin är punkt 4 (ovan) en stor utmaning för biprodukter såsom GROT som inte
alltid utvinns idag och om så sker att tillse att de produkter som tillverkas med sådana råvaror
är så resurseffektiva som möjligt. Vi kan baserat på ovanstående definiera graden av cirkuläritet
som en egenskap hos en produkt genom att föra in följande komplement i en
innehållsdeklaration (Erlandsson m.fl. 2019):
•
•

Andelen av produkten som består av förnybart material
Andelen av produkten som består av återvunnet material (post-consumer waste).

Utöver dessa två produktegenskaper skulle det vara möjligt att även lägga till ”Därav
materialspill” samt ”Därav avfall med lågt ekonomiskt värde”, för att få en ytterligare
beskrivning av materialets ursprung. I WP3 väljer vi att redovisa de två huvudtyperna av
cirkulära material som ges ovan och som är de som ingår i det digitala LCA-formatet ILCD+EPD+
(vilket beskrivits i stycke 3 samt se vidare i Erlandsson m.fl. 2019). Notera att det är möjligt att
en produkt både är 100 procent baserad på ett material som är förnybart och består av
återvunna material.

6.2

Kvantifiering av skogens bidrag till en cirkulär- och bioekonomi

Cirkulär ekonomi är ett större begrepp än bioekonomi (jämför med materialegenskaperna
ovan), som Naturvårdsverket definierar enligt följande 11:
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället kretslopp istället för att bli avfall.

eller enligt EU (2015):

Cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge
som möjligt och avfallsgenereringen minimeras.

Formas har definierat bioekonomi som (Formas 2012):

Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som
till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara
råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUsmiljooarbete/Cirkular-ekonomi/
11
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Som vidareutvecklats av Skogsindustrierna enligt nedan 12:

I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i
stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar
ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

I WP3 och i Mistra Digital Forest vill vi kunna särredovisa nyttan med bioekonomi och vi därför
inför två nya begrepp och indikatorer,
Biobaserade resurser, dvs användningen av biobaserade resurser i värdekedjan

Cirkulära åtgärder, dvs åtgärder enligt cirkuläritetslistans åtgärdsstrategier, se punkt 1 till
4 ovan.

Genom att introducera dessa två indikatorer Biobaserade resurser och Cirkulära åtgärder så kan
vi analytiskt i BioMapp beräkna olika scenariokonsekvenser för skogsbruket och dess produkter
och dess potentiella bidrag till en ökad cirkulär ekonomi, se Figur 12 för en konceptuell bild för
ett sådan resultat kan illustreras.

Figur 12 WP3s förslag på redovisning av en scenarioanalys av den cirkulära ekonomins konsekvenser för
skogsbrukets och dess produkters på klimatpåverkan genom ökade cirkuläritetsåtgärder och ökad
användning av biobaserade resurser i värdekedjan.

En viktig pusselbit för att kunna göra den kvantifiering av som beskrivs ovan är de
substitutionsnyttor som behöver tas fram under år 2 i WP3. Dessa substitutionsnyttor beskriver
belastningen från den nu alternativa fossila produkten är i relation till den biobaserade
produkten som baseras på skogsråvara. Eftersom dessa substitutionsnyttor är baserade på LCAmetodik så är analysresultatet inte begränsat till klimatpåverkan (som i Figur 12) utan kan
användas för alla slags indikatorer som kan hanteras med en LCA.

12

https://www.skogsindustrierna.se/bioekonomi/forum-for-bioekonomi/vad-ar-bioekonomi/
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7 Andra hållbarhetsindikatorer i en produkts värdekedja som
även är tillämpliga för BioMapp
I denna rapport beskrivs hur olika slags hållbarhetsaspekter, som normalt inte kommer med i en
LCA, skulle kunna utgöra ett komplement till LCA-resultatet. De metoder som är intressanta är
således metodik som gör det möjligt att integrera hållbarhetsaspekter i en hel värdekedja och i
dess förlängning över en hel livscykel. Olika hållbarhetsindikatorer som bara har som syfte att
användas för skogensbruk beskrivs i rapporten för år 1 från Task 3.3.

7.1

Internalisering av miljökostnader och monetärisering av
ekosystemtjänster

Internalisering av miljökostnader kan ses som en tematisk strategi att lägga en grund för
ekonomiska styrmedel för en hållbar resursanvändning och för att minska klimatpåverkan eller
andra miljöeffekter (EC 2003). Internalisering av miljökostnader kan också ses som ett sätt att
värdera konsekvenserna av miljöbelastning och deras miljöeffekter. Inom LCA-metodiken har
bland annat EPS-metoden utvecklat med detta som bas (Ryding och Steen 1991). Miljökostnader
används i ett antal olika sammanhang för att ofta väga de negativa aspekter som en
miljöbelastning ger upphov till. Faktum är att EPS- metoden har haft en större användning som
en allmängiltig metod för att bedöma miljökostnader (Steen 2019) utanför LCA, än som en
värderingsmetod i LCA som ursprungligen designades.

Figur 13

Skogens ekosystemtjänster 13

Även om naturkapitalets skador monetäriseras så ger naturkapitalet även upphov till olika
nyttor som kan vägas mot de både miljömässiga och de indirekta kostnaderna. Dessa nyttor kan
beskrivas som ekosystemtjänster, där skogen skapar ett brett sortiment av sådana
ekosystemtjänster. Det finns olika sätt att klassificera ekosystemtjänster. Ofta delas de in i fyra
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/miljo-ochklimat/ekosystemtjanster/miljodepartementet-information-om-ekosystemtjanster-2014.pdf
13
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olika kategorier efter deras funktioner i förhållande till mänskligt välbefinnande
(Naturvårdsverket 2015):
•
•
•
•

försörjande (eller producerande) tjänster som fiberråvara eller livsmedel från växter;
stödjande tjänster som fotosyntes, vattnets kretslopp och cirkulering av näring;
reglerande tjänster som pollinering, klimatstabilisering och luft- och vattenrening;
kulturella tjänster som estetiska värden och rekreationsvärden.

Idealt sett skulle således en utvecklad LCA-metodik kunna tas fram som i ett värderingssteg
sätter olika monetära värde på miljöpåverkan och de nyttigheter som markexploateringen ger
upphov eller brukandet av olika ekosystem. I Tabell4 återfinns ett antal metoder för att
monetärisera miljökostnader och ekosystemtjänster och som skulle kunna tjäna som bas för en
sådan värderingsmodell i LCA.

Tabell4

Beskrivning och behov av indata för olika monetära värderingsmetoder för ekosystemtjänster och
miljökostnader (modifierad efter Hansen m.fl. 2014, se kapitel 6)

Värderingsmetod

Contingent Valuation method
Choice modelling

Total economic value (TEV)

Market prices method
Avoided cost method
Travel cost method

Hedonic pricing method

Unit value transfer
Function transfer

Beskrivning/Indata

Betalningsvilja hos respondenter (WTP, willingness to pay) för en eller flera
ekosystemtjänster, eller som kompensation (WTA, willingness to accept) för att
avstå från en eller flera ekosystemtjänster (Pouta m.fl., 2002).
flervalssituation där respondenter får välja mellan olika alternativ definierade
utifrån olika attribut och olika pris. Respondenternas svar avslöjar den
marginella substitutionsviljan mellan attribut och pris (Mavsar, 2008). Ger
detaljerad information om vilka faktorer som styr miljönyttans värde.
summan av bruksvärdet uppskattat enligt marknadspriset (direkt och indirekt),
optionsvärdet, samt existensvärdet (icke-marknadspriset). Delas också upp i
use value” (bruksvärde, en möjlighet till en egen användning) och ”non-use
value” (passiv användning)
används när det finns ett verkligt marknadspris på en vara eller tjänst (Mavsar,
2008; Spangenberg och Settele, 2010). När det finns ett marknadspris bör det
användas, men det kan finnas en högre betalningsvilja än marknadspriset
används för att beräkna vad det skulle kosta att ersätta en ekosystemtjänst.
(Mavsar, 2008).
utnyttjar sambandet mellan värdet av att uppleva en viss miljö (och beloppet
man är villig att betala för att besöka området och njuta av miljön. Kan
inkludera resekostnader, inträdesavgifter, utgifter på plats (Mavsar, 2008;
Spangenberg och Settele, 2010).
används för att beräkna det ekonomiska värdet för varor och tjänster som
direkt påverkar marknadspriset på en annan vara eller tjänst. Denna metod
visar till exempel hur priset på ett hus reflekteras av omvärldsfaktorer (Mavsar,
2008; Spangenberg och Settele, 2010).
överföring av ekonomiska värden från andra studier där verkliga
uppskattningar finns, efter justering för inflation, skillnad i köpkraft osv.
bygger på överföring av totala värdefunktioner från andra studier (Mavsar,
2008) där mer information överförs i stället för överföring av enbart enstaka
ekonomiska värden. Situationerna i de olika studierna vara lika, eftersom för
stora skillnader ger för stora osäkerheter i den ekonomiska värderingen.
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7.2

Flerdimensionellt värdeskapande i monetära termer exemplifierat för
ekosystemtjänster

Sveaskog har med hjälp av konsultbolaget GIST Advisory arbetat med flerdimensionellt
värdeskapandet genom metodiken, IP&L™. Analysen14 visar att Sveaskog skapar mångdubbelt
större värde än det som tidigare varit möjligt att sätta siffror på och är på så sätt allmänt
intressant som metod för att visa på skogen alla värden. Ansatsen är extra intressant eftersom
den till skillnad från att bara analysera naturkapitalets kostnader även har med dess
ekosystemnyttor, samt att den även hanterar alla de tre aspekterna med hållbarhet.
Tillämpningen av den flerdimensionellt värdeskapande metodiken har resulterat i att Sveaskogs
både miljökostnader och olika hållbarhetsmervärden har kunnat illustreras genom att sätta ett
monetärt värde på ekosystemtjänster och samhällsnyttor utöver virkesproduktionens
ekonomiska värde, se Figur 14.

Figur 14 Sveaskogs värdeskapande av skogens ekosystemtjänster utifrån-fyra kapital med tillhörande indikatorer,
metoder och referenser. Det mörkgröna i det finansiella resultatet är det Sveaskog mätt tidigare. Det
ljusgröna i det finansiella kapitalet är annat finansiellt värde: förädlingsvärdet, skatter, räntor och
avskrivningar. Det sociala kapitalet innefattar bland annat rekreation, bärplockning, jakt och fiske och det
vägnät Sveaskog skapar på sin mark. Humankapitalet innebär medarbetarnas utveckling, däribland
kompetensutveckling och friskvård. Naturkapitalet omfattar framförallt CO2-inbindning och skogens
påverkan på vattnets kretslopp, däribland avrinning. (referens Sveaskog) 14

Metoden som Sveaskog tillämpar för värdeskapande av ekosystemtjänster och som resulterar i
fyra kapital (finansiellt, socialt, humankapital, naturkapital) är analyserade utifrån positiv och
negativ påverkan inom områden som rör såväl klimat och vatten som markanvändning och
sociala värden. Staplarna i Figur 14 visar bara nettot av det både positiva och negativa bidraget
som kan ske till de olika analyserade kapitalen, där exempelvis det negativa bidraget till
biologisk mångfald till naturkapitalet också borde visas i bilden liksom vilka andra delar av
naturkapitalet, såsom ökad tillgänglighet och naturupplevelse, som uppväger de negativa
bidragen. Frånsett denna avsaknad av transparens när resultatet visas, tycker vi att metoden är

14

https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/sveaskog-presenterarflerdimensionellt-vardeskapande/?AcceptCookies=true
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intressant och borde potentiellt kunna användas som en monetärt baserad hållbarhetsindikator
som ett komplement till en LCA och som en del av BioMapp.
Den metod som Sveaskog tillämpar finns beskriven i nedanstående rapport:

http://gistadvisory.com/admin/pdfs/Sveaskog_Svea%20Integrated%20profit_broschyr_HI2.pdf

För mera information om finansiellt, social, humant och naturkapital och metoderna bakom, se:
http://gistadvisory.com/admin/pdfs/GIST_IP_and_L_Leaflet.pdf

De indikatorer samt metoder och källor som dessa indikatorer baseras och som ingår i
Sveaskogs modell beskrivs i tabellen nedan.

Tabell 55 Indikatorer, metoder och referenser Sveaskogs värdeskapande av ekosystemtjänster utifrån fyra
kapital med tillhörande (modifierad utifrån Sveaskog 15).

Finansiellt kapital1
-

Förädlingsvärdet
Skatter
Räntor
Avskrivningar

Socialt kapital
- Rekreation

- NTFP Benefits

- CSR & Business Model
Benefits

Humankapital

- Kompetensutveckling
- Friskvård
- Erfarenhet

Naturkapital

- Negativa externa effekter
- Postitiva externa effekter

1

15

Indikator

Värderingsmetod

Referens

Anges ej
Anges ej
Anges ej
Anges ej

“Income method”2
“Income method”2
“Income method”2
“Income method”2

Anges ej
Anges ej
Anges ej
Anges ej

Production Function, WTP &
Avoided Cost

1, 2) Sveaskog
2017,
3) Mattsson et al.
2006,
4) Engelman et al.
2016,
5) Askelund, 2014)

1) Individuals average visits per
year @ cost per visit,
2) Economically active population
(age 15 and above)
3) Swedish forest area owned by
company
1) Harvest rates in company forests
(blueberry, Lingonberry)
2) X% berries sold in organized
markets, rest sold in unorganized
markets
3) TEV of moose
4) WTP for hunting of Roe Deer
5) Daily cost of feed for reindeer
50% of Växtkraft! Program trainees
receive full time employment in
forestry sector
Anges ej
Anges ej
Anges ej

1) GHG emissions,
2) water and land pollution,
3) water consumption,
4) air pollution,
5) land use change
1) Carbon sequestration3,
2) water conservation3,
3) soil erosion prevention

Travel cost method

HCXTM Model

1) Fredman et al
2013),
2) Statistics
Sweden 2017
3) Sveaskog 2017)

Sveaskog 2017

Anges ej
Anges ej
Anges ej

Anges ej
Anges ej
Anges ej

1)Valuation based on Social
Cost of Carbon at 3%
Discounting rate
2) operational cost (Eurostat
2017) from electricity
consumption (Olsson 2012)
in Conventional Water
Supply

1) Coefficients
based on IPCC,
(2006)
Interagency
working group on
Social cost of GHG,
U.S. (2016)
2) Zhang Biao 2010

Det finansiella kapitalet är annat finansiellt värde: förädlingsvärdet, skatter, räntor och avskrivningar.

http://gistadvisory.com/admin/pdfs/Sveaskog_Svea%20Integrated%20profit_broschyr_HI2.pdf
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2

3

7.3

Omfattar ej stora externa kostnader såsom ”ESS values, GHG impacts” etc. och inkluderar inte heller ”outsourced /subcontracted value-added”.
Beräknad för produktionsskogar och reservat/bevaringsskogar.

Rekommendationer och fortsatt arbete

Förslaget för fortsatt arbete med en livscykelbaserad hållbarhetsindikator i Task 3.1
verksamhetsår 2 är att vi inledningsvis utreder tillsammans med Sveaskog om det går det att
utveckla befintlig metodik för ekosystemtjänster utifrån de fyra kapitalen som redan finns.
Metodiken innehåller redan de viktigaste ekosystemtjänsterna, samtidigt går det nog att
utveckla befintlig metod ytterligare, såsom att ta med fler indikatorer mm.

Metodutvecklingen skulle syfta till att vid behov lägga till ytterligare indikatorer för att göra
metodiken mer allmängiltig (dvs inte bara användbar för skogen), samt se över möjligheten att
addera miljökostnader baserat på andra metoder, såsom EPS, som redan används i detta syfte
(se Tabell 55 där det framgår brist på transparens för vilka metoder som används för
miljökostnader varför vi antar att dessa delar behöver vidareutvecklas).

En vidareutveckling av metodiken innebär att tillsammans med Sveaskog se hur biologisk
mångfald kan inkluderas (och inte bara markanvändning som redan nu ingår), baserat på de
erfarenheter som Sveaskog och dess upphovsman Pavel redan identifierat i detta område,
samtidigt som vi kan bidra med tankar och idéer från vårt håll. En detalj är vid redovisning av
resultaten borde man valt att redovisa brutto för naturkapitalet, som beskrivits ovan, för att
uppnå en ökad transparens. Annars är det fördelaktigt att göra som Sveaskog valt, att inte slå
ihop de olika delområden till ett enda tal/stapel, utan låta resultatet var högupplöst per
kategorityp såsom redovisas i Figur 14. Den vidareutveckling som beskrivs ovan kommer även
kunna återanvändas i BioMapp.
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