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Hur används LCA? 

 Underlag för produktförbättringar /dokumentation av 
produktförbättring 

 Stora systemstudier, ex. återvinningssystem, 
bränsleval 

 Miljövarudeklarationer, EPD 



Vad styr metodval? 

 Igår: Anpassas helt till studiens mål och syfte 

 Idag: En stark trend mot att hitta enhetliga metodval 
för de tre ovannämnda typfallen 



Krav på produktinformation i 
livscykelperspektiv 

 Byggproduktförorningen (DG Enterprise) 

 Hållbar produktion och konsumtion (DG Environment) 

 Ecodesigndirektivet (DG Environment) 

 Resource efficiency roadmap (DG Environment) 

 Ökat livscykeltänk i LOU (Europaparlamentet) 



Resource Efficiency Roadmap 
links to environmental footprint 

 Establish a common methodological approach to enable Member States and the private 
sector to assess, display and benchmark the environmental performance of products, 
services and companies based on a comprehensive assessment of environmental impacts 
over the life-cycle ('environmental footprint') (in 2012); 
 

 Address the environmental footprint of products, building on an ongoing assessment due 
in 2012 and following a consultation with stakeholders, including through setting 
requirements under the Ecodesign directive, to boost the material resource efficiency of 
products (e.g. reusability/recoverability/recyclability, recycled content, durability), and 
through expanding the scope of the Ecodesign directive to non-energy related products (in 
2012); 
 

 Ensure better understanding of consumer behaviour and provide better information on the 
environmental footprints of products, including preventing the use of misleading claims, 
and refining eco-labelling schemes (in 2012); 

The Commission will: 



EPD - vad är det? 

 Certifierade miljövarudeklarationer 

 Baserade på LCA-information (ISO typ III) 

 Följer ISO 14025, ISO 14020, ISO 14040 och ISO 
14044 

 EPD™systemet startades i Sverige 1998 

 Är sedan 2008 ett internationellt system som tillämpas 
globalt öppet för alla varor och tjänster 

 Bauen und Umwelt är ett tyskt EPD program för 
byggprodukter 





PCR är en grundsten 

1. Val och definition av produktgrupp eller 

tjänsteslag  

2. Val och definition av funktionell enhet 

3. Val och beskrivning av systemgränser 

4. Val av eventuellt eget satta 

avgränsningsregler (sk cut-off kriterier) 

5. Val av allokeringregler 

6. Beskrivning av den typ av information som 

skall ingå i den sk användningsdelen i 

deklarationen av miljöegenskaper 

7. Val av sorter och enheter som resultaten 

skall uttryckas i 

 



EN 15804 är en “Core PCR”? 

 EPD kräver ett program och en programoperatör 

 Varje program har egna PCR dokument som är 
programspecifika vad gäller adm info, produktinfo, 
övrig info, verifiering mm 

 Kan dock ha harmoniserade LCA regler 

 EN 15804 2012 är i huvudsak sådana LCA regler för  
byggprodukter som således måste “byggas in” i olika 
EPD program 

 



Moduler 

 A Produktion 

 

 B Användning 

 

 C Rivning 

 

 D Kreditering för återvinning i nya produter 



Exempel på viktiga spelregler 

 Cut-off: 1% av massa eller energi per enhetsprocess, 
men max 5% totalt 

 Datakvalitet: Specifika data där producenten har 
rådighet. Max 5 år gamla för specifika data och max 10 
år gamla för generiska data. Medelvärden för 1 år ska 
användas. 

 Allokering: 

1) Undvik 

2) Orsakssamband 

3) (massa, energi etc om lågt värde) 

4) Ekonomiskt värde 



Impact Assessment 

 Global warming 

 Ozone depletion 

 Acidification (land and water) 

 Eutrophication 

 Photochemical ozone creation 

 Depletion of abiotic resources (elements and fossil) 

 10 indicators of resource use 

 3 waste indicators 



Harmonisering 

 ECO: En plattform där europeiska EPD program (bygg) 
deltar för att införa EN 15804:2012 i sina resp 
program. Ett första möte i september 2011. 

 Bau und Unwelt och EPD systemet överenskommelse 
om ömsesidigt erkännade 

 GEDnet: Global harmonisering av PCR i EPD program 
(alla varor och tjänster) 



Om projektet – Robust LCA 

 Samfinansierat forskningsprojekt 

 

 Näringslivsfinansiering från 

– Skogsindustrierna 

– SBUF 

– Cementa 

 

 Projekt för att identifiera och driva på 
konsensus kring LCA-metodik med fokus 
på bygg- och fastighetssektorn 

http://www.sbuf.se/
http://sivl.ivl.se/2.3d9ff17111f6fef70e9800059809.html


Big five 

 Systemgränser 

 Konsekvens eller bokföring 

 Systemexpansion 

 Vilken är marginalen 

 Open loop recycling 



Förväntningar 

 En uppfattning om vad som är robust LCA metodik i 
mer generell mening 

 Ett förslag till PCR för byggmaterial enligt 
EN 15804:2012 baserat på branschkonsensus 

 En kritisk granskning av EN 15804:2012 

 



Konsensus 

 Konsensusprocessen sker genom att diskutera i 
workshopsform och förbereda ”öppna” frågeställningar 
genom att föreslå förslag på hur de skall hanteras. 
Workshopens resultat går sedan ut på remiss. 

 


