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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The aim of this thesis is to perform a comparison of different insulation 

materials in a wood-based wall structure through LCA and LCC analysis, and then to 

create a decision base for the selection of insulation material. Previous research on 

carbon dioxide emissions for various building materials has been done. On the other 

hand, it is not common for these to be studied together with economic aspects. The aim 

of the work is to perform an LCA and LCC comparison of mineral wool and other types 

of insulation material in a wood-based wall structure and through the result create 

decision basis in the selection of insulation material. This is investigated by three 

questions: (1) Which insulation material emits the lowest amount CO2-equivalents, 

considering that the thickness of the insulation material has the same u-value in a wall 

structure? (2) Which insulation material leads to lowest LCC, considering that the 

thickness of the insulation material gives the same u-value in a wall structure? (3) How 

can LCA and LCC results together create decision bases for choosing insulation 

materials? 

Method: In order to answer the above questions a literature study, case study with life 

cycle analysis and life cycle cost analysis and document analysis is conducted. 

Findings: Four different insulation materials in a wood-based wall structure were 

studied concerning carbon dioxide emissions and life cycle costs. Material utilization 

and u-value were calculated for the wall structure. Functional unit for the analyses is 1 

square meter of the wall structure with a u-value of 0.166 W/m2K and 0.107 W/m2K. 

The material that leads to the lowest carbon dioxide emissions for the wall structure is 

cellulose, wood fibre, mineral wool and lastly polyurethane. The material that leads to 

the lowest cost of the wall structure is mineral wool, cellulose, wood fibre and lastly 

polyurethane. 

Implications: The work shows that the choice of insulation materials can reduce carbon 

dioxide emissions during the production phase without incurring excessive costs. It also 

shows that the choice of insulation materials becomes even more relevant when energy 

efficient buildings are to be produced where the u-value of the wall structure is around 

0.11 W/m2K, as this means larger insulation thicknesses in total for the wall. In order 

to reduce CO2 emissions without significantly increasing costs, organic insulation 

materials should be chosen. 

Limitations: The work does not address climate impact from the house's energy or 

heating system. To get the same conditions for the selected insulation materials, the 

same u-values in the wall structure must be achieved. The work concerns the entire life 

cycle from cradle to grave in an LCA and LCC, however, emissions generated by 

transport have been omitted in the analyses. Only the thermal and environmental 

properties of the insulation materials are treated. The case study considers a wood-based 

exterior wall of a multi-story building. 

Keywords: insulation, LCA, LCC, wall structure 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en 

träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett 

beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring 

koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. Däremot är det inte vanligt att dessa 

studeras tillsammans med ekonomiska aspekter. Målet med arbetet var att genomföra 

en LCA- och LCC-jämförelse av mineralull och andra typer av isoleringsmaterial i en 

träbaserad väggkonstruktion och genom resultatet skapa beslutsunderlag vid val av 

isoleringsmaterial. Detta bryts ner i tre frågeställningar: (1) Vilket isoleringsmaterial 

ger minst koldioxidbelastning med förutsättningen att tjockleken på 

isoleringsmaterialet ger samma u-värde i en väggkonstruktion? (2) Vilket 

isoleringsmaterial har lägst LCC med förutsättningen att tjockleken på 

isoleringsmaterialet ger samma u-värde i en väggkonstruktion? (3) Hur kan LCA- och 

LCC-resultat sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för val av isoleringsmaterial? 

Metod: För att besvara ovan nämnda frågeställningar genomförs en litteraturstudie, 

fallstudie med livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys samt dokumentanalys. 

Resultat: Fyra olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion studerades 

med hänsyn till koldioxidutsläpp och livscykelkostnader. Materialåtgång och u-värde 

beräknades för väggkonstruktionen. Funktionell enhet för analyserna är 1 kvadratmeter 

av väggkonstruktionen med ett u-värde på först 0,164 W/m2K och sedan 0,106 W/m2K. 

Det material som leder till lägst koldioxidutsläpp för väggkonstruktionen är i första 

hand cellulosa och därefter träfiber, mineralull och sist polyuretan. Det material som 

leder till lägst kostnader för väggkonstruktionen är i första hand mineralull, cellulosa, 

träfiber och sist polyuretan. 

Konsekvenser: Arbetet visar att val av isoleringsmaterial kan sänka koldioxidutsläpp 

under produktionsfasen utan att medföra höga kostnader. Det visar även att val av 

isoleringsmaterial blir än mer relevant när energisnåla byggnader ska produceras där u-

värde för väggkonstruktionen ligger runt 0,11 W/m2K då detta innebär större 

isoleringstjocklekar totalt för väggen. För att minska koldioxidutsläpp utan att nämnvärt 

höja kostnaden bör organiska isoleringsmaterial väljas. 

Begränsningar: Arbetet behandlar ej klimatpåverkan från husets energi- eller 

uppvärmningssystem. För att få samma förutsättningar för de valda 

isoleringsmaterialen måste samma u-värden i väggkonstruktionen uppnås. Arbetet 

avser hela livscykeln från vagga till grav i en LCA och LCC, dock har utsläpp 

genererade av transport utelämnats i analyserna. Enbart de termiska och miljömässiga 

egenskaperna hos isoleringsmaterialen behandlas. I fallstudien beaktas en träbaserad 

yttervägg av ett flerbostadshus med trästomme. 

Nyckelord: Isolering, LCA, LCC, väggkonstruktion 
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Förord 

Idén till examensarbetet uppkom efter samtal med Moelven i Töreboda och examinator. 

Hamid Movaffaghi har tidigare arbetat med projektet ”Smart Built Environment” som 

har målet att effektivisera byggnadsverk gällande kostnad, tid och klimatpåverkan med 

hjälp av bland annat multikriterieanalys. Detta examensarbete utgår från detta och 

fokuserar på träbaserade väggkonstruktioner utifrån kostnad och klimatpåverkan. 

Vi som författat detta examensarbete vill tacka vår handledare Peter Karlsson och 

examinator Hamid Movaffaghi. Vi vill även rikta ett stort tack till alla de företag som 

ställt upp och svarat på frågor och hjälpt oss i vårt arbete. 
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Begreppslista 

CEL  Cellulose. På svenska cellulosa. 

EPS  Expanded polystyrene. På svenska expanderad polystyren. 

GWP Global warming potential. På svenska växthuspotential. Ett 

mått som används för att beskriva hur något bidrar till den 

globala uppvärmningen. 

LCA Livscykelanalys. Ett verktyg som används för att uppskatta 

miljöpåverkan av en produkt under dess livscykel. 

LCC Livscykelkostnadsanalys. En metod för att beräkna total 

kostnad ur ett livscykelperspektiv 

MKA Multikriterieanalys. En systematisk metod som ger klarhet i 

hur bra olika alternativ motsvarar ett eller flera valda syften. 

MW  Mineral wool. På svenska mineralull. 

PUR  Polyurethane. På svenska polyuretan. 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient. Egenskap som redovisar en 

 konstruktions värmeisolerande förmåga. 

Vagga till grav Från råvaruutvinning till dess att produkt fyllt sin funktion 

 och inte längre används. 

Vagga till grind Från råvaruutvinning till då en färdig produkt tagits fram. 

WF  Wood fibre. På svenska träfiber. 

XPS  Extruded polystyrene. På svenska extruderad polystyren. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är det sista examinerade momentet på byggingenjörsprogrammet 

vid Jönköpings Tekniska högskola. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng inom 

huvudområdet byggnadsteknik. 

1.1 Bakgrund 
Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp. De 

totala utsläppen från byggbranschen i Sverige uppgick år 2014 till 11,6 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter, vilket innebär 19 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. 

Den svenska byggsektorn bidrar även med koldioxidutsläpp utanför sina egna gränser 

genom importvaror. De sammanställda utsläppen var cirka 8,7 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (Boverket, 2017). 

För att klara av dessa utmaningar har regeringen en vision om ett klimatneutralt Sverige 

år 2050. Riksdagens miljömål är att minska den totala energianvändningen för bostäder 

med 40 procent år 2020 samt en minskning av koldioxidutsläpp med 80 - 95 procent år 

2050 (Regeringen, 2016). 

I internationella jämförelser brukar Sverige hamna högt upp i listan av de länder som 

har höga byggkostnader (Boverket 2014). Samtidigt visar Susanna Toller et al. (2011) 

att utsläppen från byggnaders uppvärmning nu är lägre än de utsläpp som produktion 

och transport av byggnadsmaterial står för. I rapporten visar forskarna behovet av ett 

livscykelperspektiv inom byggsektorn. Susanna Toller menar att fokus måste ligga på 

helheten och inte delar av ett system, aspekt eller utsläpp då detta kan innebära att 

viktiga förändringar förbises (Larsson, 2011). 

1.2 Problembeskrivning 
Hållbart byggande är något som byggbranschen under lång tid har fokuserat på, där 

energianvändningen har varit viktig ur ett miljöperspektiv. För att minska 

miljöpåverkan har byggnader isolerats mer och fått energieffektivare installationer för 

att uppfylla de nya mål som riksdagen bestämt. Tyvärr har dessa lösningar inneburit att 

både koldioxidutsläpp och kostnader istället har ökat i produktionsfasen (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2017). Samtidigt menar Larsson et al. (2016) att 

medvetenheten kring klimatpåverkan under en byggnads hela livscykel har ökat. 

Studien konstaterar att utsläppen från produktions- och driftsfasen numera är i samma 

storleksordning, vilket visar vikten av ett livscykelperspektiv med fokus på 

produktionsfasen när nya byggnader produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp, 

till ett rimligt pris. 

Ett av de mest förekommande isoleringsmaterialen är mineralull och används främst på 

grund av dess goda värmeisolerande egenskaper. Dock menar Schiavoni, D'Alessandro, 

Bianchi och Asdrubali (2016) att mineralull medför skadliga effekter på miljön främst 

i dess produktionsfas. Detta på grund av dess icke förnybara resurser och användning 

av fossila bränslen, men även eftersom mineralull är svårt att återanvända eller 

återvinna vid rivning av en byggnad. 

Flertalet studier finns kring området där isoleringsmaterial i väggkonstruktioner 

studeras ur ett livscykelperspektiv. Silvestre, Pinheiro och Brito (2011) studerade olika 

isoleringsmaterial i en byggnads väggkonstruktion ur ett livscykelperspektiv med 

hänsyn taget till koldioxidutsläpp från materialets produktion-, transport och 
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återvinning. Författarna till arbetet menar att väggarna hos en byggnad har en direkt 

koppling till byggnadens totala energianvändning, klimatpåverkan och 

livscykelkostnad. Studien jämförde utsläppen från vanligt förekommande 

isoleringsmaterial med några mindre vanliga isoleringsmaterial. 

Peeters et al. (2013) utförde en liknande studie där tio stycken isoleringsmaterial i olika 

typer av väggkonstruktioner jämfördes med fokus på koldioxidutsläpp. Författarna 

menar att ett sätt att nå EU:s nya klimatmål för byggsektorn är att få bättre kunskap om 

de enskilda byggnadsmaterialens klimatpåverkan. Studien behandlar bland annat 

mineralull, träfiber- och cellulosabaserad isolering. Den funktionella enheten för 

livscykelanalysen definieras som 1 kvadratmeter vägg med ett u-värde på max 0,24 

W/m2K, med en livslängd på 60 år. Resultaten för varje material sammanställs i ett 

diagram baserat på olika aspekter. 

Sammanfattningsvis visar forskning att kunskapen måste öka kring enskilda 

byggmaterials klimatpåverkan för att nå EU:s klimatmål och sänka klimatutsläppen 

som byggsektorn genererar. Forskning visar även att en väggkonstruktions termiska 

egenskaper har en betydande roll för att uppnå bättre energieffektivitet och minska 

klimatpåverkan, där det utan tvekan är isoleringsmaterialet som är den betydande 

faktorn. Det har även gjorts studier kring olika isoleringsmaterial där respektive 

materials utsläpp studerats genom LCA från vagga till grav. Det har även konstaterats 

att det vanligt förekommande isoleringsmaterialet mineralull har en negativ effekt på 

miljön. Silvestre, Pinheiro och Brito skriver att i framtida studier kan LCA kompletteras 

med LCC, med hänsyn taget till att alternativen ska uppnå samma tekniska egenskaper. 

Med detta som bakgrund är det därför intressant att vidare studera hur andra 

isoleringsmaterial i väggkonstruktioner står sig i jämförelse med mineralull och om de 

kan leda till minskad klimatpåverkan och livscykelkostnad. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att genomföra en LCA- och LCC-jämförelse av 

mineralull, träfiber, cellulosa och polyuretan i en träbaserad väggkonstruktion och 

genom resultatet skapa beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. 

1. Vilket isoleringsmaterial ger minst koldioxidbelastning med förutsättningen att 

tjockleken på isoleringsmaterialet ger samma u-värde i en väggkonstruktion? 

 

2. Vilket isoleringsmaterial har lägst LCC med förutsättningen att tjockleken på 

isoleringsmaterialet ger samma u-värde i en väggkonstruktion? 

 

3. Hur kan LCA- och LCC-resultat sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för 

val av isoleringsmaterial? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte hantera klimatpåverkan från husets energi- eller 

uppvärmningssystem. För att få samma förutsättningar för de valda 

isoleringsmaterialen har den funktionella enheten valts till 1 kvadratmeter av 

väggkonstruktionen med ett u-värde på först 0,164 W/m2K och sedan 0,106 W/m2K.  

Arbetet avser hela livscykeln från vagga till grav i en LCA och LCC, dock har utsläpp 

genererade av transport utelämnats i analyserna. Enbart de termiska och miljömässiga 
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egenskaperna hos isoleringsmaterialen kommer att beaktas. I fallstudien beaktas en 

kvadratmeter yttervägg av ett flerbostadshus med trästomme. 

1.5 Disposition 
Arbetets inledande kapitel presenterar bakgrund, problembeskrivning och målet med 

rapporten. Här presenteras också arbetets frågeställningar. Andra kapitlet redovisar 

arbetets undersökningsstrategi, valda metoder för datainsamling, hur arbetet 

genomförts samt en diskussion kring trovärdigheten av resultaten. Tredje kapitlet 

presenterar det teoretiska ramverket som arbetet förhåller sig till. Fjärde kapitlet 

redovisar insamlad empiri vilket skett genom litteraturstudie, fallstudie, 

livscykelanalyser och dokumentanalys. Femte kapitlet innefattar en analys av den 

insamlade empirin och besvarar arbetets frågeställningar. Det sjätte och avslutande 

kapitlet diskuterar arbetets resultat, metodval och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet metod och genomförande ger en beskrivning med en väl disponerad överblick 

av arbetsgången. Kapitlet beskriver relevanta undersökningsmetoder för 

datainsamlingar som använts i rapporten, vilka är litteraturstudie, dokumentanalys, 

fallstudie, beräkningar, LCA och LCC. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategierna för arbetet är kvantitativa metoder som innebär att beskriva 

och förklara vad en genomförd mätning har resulterat i (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kvantitativa data införskaffades via litteraturstudier och beräkningar. Målet är att göra 

en jämförelse av olika isoleringsmaterial med fokus på klimatpåverkan och 

livscykelkostnader. Ett sätt att undersöka detta är genom en fallstudie på en byggnad 

belägen i Skövde där den befintliga väggkonstruktionen studeras. LCA och LCC utförs 

på väggkonstruktionen med de olika isoleringsmaterialen. Målet med en fallstudie är 

att fokusera på en liten del av ett stort område och utifrån detta beskriva verkligheten 

genom att låta fallet representera verkligheten (Ejvegård, 2009).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställning 1: Vilket isoleringsmaterial ger minst koldioxidbelastning med 

förutsättningen att tjockleken på isoleringsmaterialen ger samma U-värde i en 

väggkonstruktion? 

Den här frågeställningen besvaras genom fallstudie där datorberäkningar med One 

Click LCA utförts. Även dokumentanalys och litteraturstudie används för att besvara 

frågeställningen. Livscykelanalysen som görs av den träbaserade väggkonstruktionen 

och vald isoleringstyp är en av delarna ur dokumentanalysen. 

Frågeställning 2: Vilket isoleringsmaterial har lägst LCC med förutsättningen att 

tjockleken på isoleringsmaterialen ger samma U-värde i en väggkonstruktion? 

Den här frågeställningen besvaras genom en fallstudie och datorberäkningar (LCC) 

med Bidcon. 

Frågeställning 3: Hur kan LCA- och LCC-resultat sammanvägas för att skapa 

beslutsunderlag för val av isoleringsmaterial? 

Den här frågeställningen besvaras genom en jämförelse mellan de olika alternativen 

och via utlästa värden från beräkningar ges skillnader mellan undersökta material. 

LCA- och LCC-resultat ska sedan sammanvägas för att skapa beslutsunderlag. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Ett examensarbete innebär att en vetenskaplig rapport skrivs som ska bidra med ny 

kunskap. För att bidra med ny kunskap behöver författaren studera tidigare forskning 

inom området och därigenom skapa en förståelse kring fenomenet som ska studeras. 

Detta görs genom litteratursökning (Blomkvist & Hallin, 2014). Litteratur betyder i 

princip alla skrivna texter, exempelvis böcker, artiklar, rapporter och så vidare. 

Litteraturstudien sker sedan på den litteratur som erhållits av litteratursökningen. Ett 

bra sätt att hitta litteratur är att använda olika databaser som publicerar 

forskningsartiklar (Ejvegård, 2009). 
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Litteraturstudie är en naturlig del av detta examensarbete för att läsa på och få mer 

kunskap inom området. Den besvarar även viktiga frågor gällande klimatutsläpp från 

olika byggmaterial. Litteraturstudien leder dessutom fram till relevanta 

forskningsartiklar som redovisar vilka teorier och metoder som använts i liknade 

arbeten vilket är vägledande för ny forskning inom samma område.  

2.3.2 Fallstudie 
En fallstudie innebär att ett särskilt fall studeras för att säga något om fenomenet i dess 

helhet. Det innebär också att ett fall som finns i verkligheten undersöks för att samla 

relevant information som sedan blir underlag för olika slutsatser som kan beskriva 

fenomenet (Blomkvist & Hallin, 2014). I detta arbete utförs en fallstudie på en byggnad 

i stadsdelen Frostaliden som är färdigställt våren 2018 i Skövde. Byggnaden består av 

sju våningar med sammanlagt 48 lägenheter med en stomme av trä. Skövde kommun 

har varit en del av projektet Trästad 2012 vilket tillsammans med kommunens 

befolkningsökning är bakgrunden till stadsdelen Frostaliden (Moelven, 2016). 

Fallstudien görs genom att studera befintlig lösning på väggkonstruktioner och sedan 

jämföra och undersöka dessa med andra alternativ. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Vid dokumentanalysen analyseras olika dokument vilket bidrar till empiriska data. 

Dessa dokument kan exempelvis vara email, tidsplaner, bilder, manualer och olika 

protokoll, för att nämna vissa. Det är syftet och frågeställningarna som avgör vilka 

dokument som är relevanta för arbetet (Blomkvist & Hallin, 2014). För den här studien 

kan olika dokument vara av intresse, exempelvis miljövarudeklarationer och 

byggvarudeklarationer från produktleverantörer, men även transport- och 

produktionsdata av olika produkter. 

2.4 Arbetsgång 
Här presenteras arbetsgången. Underrubrikerna nedanför följer samma ordning som 

arbetsgången. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie, som även pågick under hela arbetet för att 

undersöka tidigare forskning och erhålla kunskap kring ämnet. Litteratur som använts i 

arbetet är hämtat från databaserna ScienceDirect, Google Scholar och Scopus i första 

hand. De sökord som använts redovisas i tabell 1 nedan. För att hitta ny och relevant 

forskning sattes publiceringsår till 2013–2018 till en början. Vissa referenser äldre än 

så har använts om de behandlat viktiga delar för detta arbete. För sökningar som 

resulterat i överdrivet många träffar har sökorden justerats. För de artiklar som ansågs 

relevanta lästes sammanfattningen för att se vad studien behandlat, för att sedan läsa 

hela artikeln. 
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning. 

Område Sökord 

Livscykelanalys 

”life cycle assessment” + ”thermal insulation” 

”life cycle assessment” + ”insulation materials” 

”life cycle assessment” + ”insulation materials” 

+ ”external wall” 

Livscykelkostnadsanalys 

“life cycle cost” 

“life cycle cost analysis” 

“livscykelkostnad” 

Multikriterieanalys 

“multi criteria analysis” 

“multikriterieanalys” 

 

2.4.2 Dokumentanalys  
Efter utförd litteraturstudie påbörjades insamling av dokument genom kontakt med 

företag och sökning på internet. Dokument som har samlats in i dokumentanalysen är 

miljödeklarationer, byggvarudeklarationer samt produktblad. Utifrån dessa dokument 

har värden för värmekonduktivitet och densitet hämtats för att beräkna u-värde och 

materialåtgång för de ingående materialen i väggen. Utifrån u-värdeberäkningen kunde 

isoleringstjocklek för de olika väggkonstruktionerna fastställas och därefter 

materialåtgång. Även information gällande klimatpåverkan har hämtats. 

Materialåtgången har sedan använts som indata för livscykelanalysen och 

livscykelkostnadsanalysen. 

2.4.3 LCA 
När u-värde och materialåtgång beräknats påbörjades analyserna. LCA har genomförts 

i det webbaserade programmet One Click LCA. I programmet valdes vilka typer av 

material som ingick i väggkonstruktionen samt de olika isoleringstyperna. Då arbetet 

undersöker fyra olika isoleringsmaterial i en väggkonstruktion med ett u-värde först på 

0,164 W/m2K och sedan 0,106 W/m2K utfördes totalt åtta livscykelanalyser. 

2.4.4 LCC 
Efter livscykelanalyserna utförts påbörjade livscykelkostnadsanalyserna. Dessa har 

genomförts med hjälp av programmet Bidcon där uppgifter hämtades i programmet för 

investeringskostnaderna i form av materialkostnad och arbetskostnad för de olika 

väggkonstruktionerna som redovisats. 

2.5  Trovärdighet 
För att ett arbete ska ha ett vetenskapligt värde är trovärdigheten av dess innehåll 

viktigt. För att uppnå detta måste undersökningsmetod, parametrar, och tester vara 
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reliabla och valida. Om arbetet inte uppnår dessa krav kan inte resultaten anses vara 

vetenskapliga (Ejvegård, 2009). 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och användbarhet av uppmätta värden. Det 

beskriver hur ett test eller experiment i ett arbete mäter det som det mäter 

(Nationalencyklopedin, 2018). Hög reliabilitet uppnås då resultatet av ett test blir 

samma vid olika försök. Reliabiliteten kan undersökas på olika sätt (Ejvegård, 2009). 

Med validitet menas hur författaren faktiskt mäter det som är avsett att mätas 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det finns olika aspekter av validitet att ta hänsyn till, 

vilka kort kan sammanfattas i konstruktvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

tillförlitlighet. Konstruktvaliditet innebär att det som från början är tänkt att undersökas 

faktiskt undersöks. Intern validitet handlar om hur olika faktorer påverkar varandra. Om 

författaren inte är medveten om en tredje faktors påverkan på den undersökta faktorn 

finns en risk för att den interna validiteten påverkas. Extern validitet innebär hur ett 

resultat kan generaliseras. Den fjärde aspekten, tillförlitlighet innebär att resultatet av 

undersökningen ska vara samma oavsett vem som utför arbetet (Wohlin, 2012). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att validitet betyder att rätt sak studeras och 

reliabilitet att det studeras på ett korrekt sätt (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Vid litteraturstudien har vetenskapliga artiklar noggrant valts ut. De referenser som 

används i arbetet är hämtade från ScienceDirect, Scopus och Google Scholar. Dessa 

databaser publicerar forskningsartiklar. Även SBUF, en organisation för forskning och 

utveckling i Sverige har använts vid sökning efter relevant information.  

Artiklarna som litteraturstudien resulterar i ska ha samma resultat och slutsatser för att 

öka arbetets trovärdighet. Innehållet ska vara relevant och ny forskning inom området. 

För att erhålla hög reliabilitet hämtas artiklar från olika källor för att få en spridning på 

informationen (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Livscykelanalysen bör ge samma resultat oavsett vem som utför den, förutsatt att 

datainsamlingen sker på ett korrekt sätt. Resultaten ska även vara desamma vid 

upprepade försök. Detta innebär att hög reliabilitet uppnås genom tydligt redovisade 

indata i livscykelanalysen. Utförd LCA jämförs med litteraturstudier för att nå hög 

trovärdighet. För att resultatet av livscykelanalyserna ska anses ha hög trovärdighet är 

det viktigt att ett välkänt och accepterat program används. Datorprogrammet som valts 

i detta arbete är One Click LCA, som är ett webbaserat program som utgår från 

miljövarudeklarationer. Bland användarna finns företag som Skanska, NCC, Sweco, 

Tyrens med flera (One Click LCA, 2015). 

För livscykelkostnadsanalysen har programmet Bidcon använts för uppgifter som 

materialkostnad, arbetstid och arbetskostnad. I det fall då uppgifter inte funnits i 

programmets databas har dessa hämtats från leverantör genom mejl och telefonsamtal. 

Datorprogrammet Bidcon tillverkas av Elecosoft. Elecosoft är en internationell aktör 

som tillhandahåller programvaror för byggindustrin. Bland användarna finns Skanska, 

Tarkett, Armstrong, Saunders med flera (Elecosoft, 2018). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Teoretiskt ramverk är den del som ger vetenskaplig grund för den problemställning som 

arbetet behandlar. Det ger även grund för att senare analysera insamlad empiri.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
Syftet med detta examensarbete är att genom LCA och LCC jämföra olika 

isoleringsmaterial och sedan med resultatet bilda ett beslutsunderlag som kan användas 

vid val av isoleringsmaterial för en träbaserad väggkonstruktion. Nedanför redovisas 

hur teorierna är kopplade till metod och frågeställning. Se figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Koppling mellan metod, frågeställning och teori. 

3.2 Livscykelanalys (LCA) 
Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som används för att uppskatta och evaluera 

miljöpåverkan av en produkt under dess livscykel, det vill säga livslängd. En LCA 

innehåller fyra faser. Dessa är målsättning och omfattning, livscykelinventering, 

miljöpåverkansanalys och tolkning. Målsättning och omfattning innebär att syfte, 

avgränsning och lämpliga enheter presenteras. Livscykelinventering är då all relevant 

data samlas in. Miljöpåverkansanalys använder data från livscykelinventeringen och 

det är här som LCA sammanställs. I den sista och avslutande fasen tolkas resultatet och 

används för att dra slutsatser (Abd Rashid & Yusoff, 2015). 

Användningen av LCA underlättar för ingenjörer och beslutfattare att utföra en 

miljömässig analytisk utvärdering. Utan detta verktyg skulle troligtvis de flesta av 
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besluten baseras på kostnaden framför vilket alternativ som har lägst miljöpåverkan 

(Abd Rashid & Yusoff, 2015). 

3.2.1 One Click LCA 
One Click LCA är ett webbaserat program som används för att utföra en 

livscykelbedömning (LCA). Programmet används för att analysera olika alternativ för 

en byggnad med fokus på miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Metoden kan 

användas för att hitta det bästa av två alternativ med hänsyn till miljöpåverkan, som 

samtidigt uppfyller nödvändiga kvalitet- och funktionskrav (One Click LCA, 2015). 

3.3 Livscykelkostnadsanalys (LCC) 
Livscykelkostnadsanalys (LCC) är en metod för att beräkna total kostnad ur ett 

livscykelperspektiv. Syftet med LCC är att uppskatta den totala kostnaden av olika 

alternativ för ett projekt, exempelvis då två alternativ uppnår samma tekniska 

egenskaper men skiljer sig vid investeringskostnad. I detta fall kan en LCC redovisa 

det alternativ som är mest lönsamt i det långa loppet (Fuller, 2010). Pernilla Gluch 

(2014, 15) skriver att: ”LCC utgör en ekonomisk värdering av investeringsalternativ 

som avser alla kostnader kopplade till ägarskap, diskonterade över produkten, 

processen eller servicens livslängd”. 

Det finns olika mått för en LCC, där det mest förekommande och lättolkade är lägst 

livscykelkostnad. Andra relevanta mått är nettobesparingar, besparing-till-investering-

förhållande, internränta och återbetalningsperiod. Ingenjörer och arkitekter använder 

antingen en eller flera av dessa tekniker för att göra kostnadsuppskattningar för ett 

projekt (Fuller, 2010). 

Då byggnader förväntas ha en lång livslängd är det viktigt att ta hänsyn till kostnader 

för hela livscykeln innan ett beslut tas. De val som görs tidigt har ekonomiska 

konsekvenser för byggnaden. För att beräkna kostnader för hela livscykeln används 

formeln nedan (Gluch, 2014).  

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 − 𝑅 ∗ (1 + 𝑟)−𝑛 + ∑
𝑈𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

LCC = livscykelkostnad (nuvärde) 

G = grundinvestering 

Ut = utbetalningar år t 

Rn = restvärdet efter n år (livslängd eller annan kalkylperiod) 

r = kalkylränta 

n = livslängd 

3.4 Värmeisoleringmaterial 
En byggnads primära uppgift är att stänga ute kyla, vind och regn och bilda ett behagligt 

klimat för oss människor att vistas i. Om byggnader har hög värmeisolering blir 

energiåtgången under dess livscykel låg (Burström, 2007). Inom byggtekniken används 

värmeisolering främst av två anledningar. Det ena är att minska värmeförlusterna för 

en byggnad och den andra är att erhålla rätt temperatur på invändiga ytor. Då hög 

värmeisolering uppnås kan temperaturen hållas inom önskvärd nivå 

(Nationalencyklopedin, 2018). 
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Ett isoleringsmaterial har olika tekniska egenskaper. Dessa är värmekonduktivitet och 

specifik värmekapacitet. Värmekonduktivitet är ett annat ord för 

värmeledningsförmåga, det vill säga hur väl ett material leder värme. Specifik 

värmekapacitet är den mängd energi som behövs för att uppnå en temperaturhöjning 

hos ett ämne (Nationalencyklopedin, 2018). 

3.4.1 Mineralull (MW) 
Mineralull är en gemensam benämning för sten- och glasull.  Stenull produceras genom 

smältning av flera sorters sten i en temperatur på 1600 °C för att ta fram fibrer som 

sedan binds samman med hjälp av bindemedel. Dess termiska konduktivitet ligger 

mellan 0,033–0,040 W/m K, densiteten mellan 40–200 kg/m3 och specifik 

värmekapacitet i spannet 0,8–1,0 kJ/kg K. Faktor för ånggenomgångsmotstånd är 1–

1.3. Stenull är ett relativt billigt isoleringsmaterial. Dock visar forskning att 

kondensation i en väggkonstruktion har negativ påverkan på materialets termiska 

egenskaper. Glasull har liknande egenskaper som stenull men skiljer sig genom att klara 

av höga fukthalter på ett bättre sätt (Schiavoni, D’Alessandro, Bianchi & Asdrubali, 

2016). 

3.4.2 Träfiberisolering (WF) 
Trä från hållbar skogsindustri eller spillmaterial från exempelvis sågverk kan användas 

i produktion av träfiberisolering genom att tillsätta bindemedel. Värmekonduktiviteten 

för träfiberisolering ligger mellan 0,038–0,050 W/m K, densiteten mellan 50–270 

kg/m3 och den specifika värmekapaciteten mellan 1,9–2,1 kJ/kg K. Faktor för 

ånggenomgångsmotstånd är 1–5. En egenskap hos materialet är att 

värmekonduktiviteten ökar med högre temperatur och fukthalt. Det är även enkelt att 

återvinna (Schiavoni et al. 2016). 

3.4.3 Cellulosabaserad isolering (CEL) 
Cellulosabaserad isolering inom byggsektorn består av normalt tidningspapper där 

brandhämmande och andra kemiska medel tillsätts för att materialet bland annat ska 

uppnå bättre brandsäkerhet. Isoleringsskivor förekommer men mest förekommande är 

det i lös form där det sprutas in i väggen. Cellulosabaserad isolering har en 

värmekonduktivitet på 0,037–0,042 W/m K, densitet mellan 30–80 kg/m3 och specifik 

värmekapacitet mellan 1,3–1,6 kJ/kg K. Faktor för ånggenomgångsmotstånd är 1,7–

3.0. (Schiavoni et al. 2016). 

3.4.4 Polyuretan (PUR) 
Polyuretan isolering tillverkas genom exoterm reaktion mellan di-or polyisocyanat och 

polyether polyol. Isoleringen sprutas mot väggytan för att sedan expandera som ett 

skum. Polyuretanisolering har en värmekonduktivitet mellan 0,22–0,040 W/mK, 

specifik värmekapacitet på 1.3-1.45 kJ/kg K och en densitet mellan 15–45 kg/m3. 

Faktor för ånggenomgångsmotstånd är 30–170 (Schiavoni et al. 2016). 

3.5 Multikriterieanalys 
Multikriterieanalys (MKA) kan beskrivas som en systematisk metod som ger klarhet i 

hur bra olika alternativ motsvarar ett eller flera valda syften. De målkriterier som 

beskrivs i analysen kommer sedan skildra syftena. Målkriterierna kommer att bedömas 

var och en för sig för att sedan läggas samman för att få en sammantagen bedömning. 

Utifrån detta kan sedan avgöras till vilken grad syftena uppfylls för de olika alternativen 

och därigenom se vilket som är mest lämpligt (Rosén et al. 2009).  
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Nedan redovisas olika MKA-metoder: 

- Multi-attributmetoder (multi-attribute utility methods) 

- Linjära additiva metoder (linear additive methods) 

- Analytisk hierarkisk process (analytical hierarchy process, AHP) 

- Utsorteringsmetoder (outranking) 

- Icke-kompensationsmetoder (non-compensatory methods) 

3.5.1 Multi-attributmetoden 
Multi-attributmetoden togs fram under 1940- till 1950-talet. Det var först flera år senare 

då boken Decisions with multiple objectives gavs ut som en användbar strategi 

utformades.  Den här metoden är uppbyggd utifrån tre delar: 

1. En prestandamatris. 

2. Tillvägagångssätt som bestämmer om kriterierna är oberoende av varandra. 

3. För att förklara hur gynnsamt ett åtgärdsalternativ är används metoder för att 

skatta parametrarna i ett matematiskt uttryck vilket baseras på hur väl respektive 

kriterium uppfylls. 

Metoden är bäst lämpad i projekt där det ställs höga krav och finns mycket resurser då 

den är en komplicerad metod som är mer avancerad än andra metoder. Det som gör den 

här metoden mer krävande är två faktorer. Den ena är att osäkerhetshantering integreras 

in i modellen och den andra är att kriterier som definieras i metoden kan påverka 

varandra och därav inte behöver mätas enskilt. I det fall då dessa aspekter förbises kan 

analysen förenklas (Rosén et al. 2009). 

3.5.2 Linjära additiva metoder 
Linjära additiva metoden är en enklare variant av multi-attributmetoden. Den här 

metoden är en av de mer vanligt förekommande metoderna när kriterier skall 

poängsättas och vägas samman. Detta görs med hjälp av ett viktningssystem där varje 

kriterium i metoden tilldelas en poäng, R, poängen vägs därefter samman till ett 

slutbetyg där varje kriterium tilldelas en vikt, W. Detta beräknas sedan för att få fram 

ett slutbetyg i form av en viktad summa som beräknas enligt ekvationen nedan. 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 =  ∑ 𝑊𝑖𝑅𝑖

𝑁

𝑖≡1

 

Varje åtgärdsalternativ beräknas på detta sätt, därefter kan svaren rangordnas. Vid 

poängsättning av den linjära additiva metoden figurerar flera typer av graderingar men 

den vanligaste graderingen är 1–100. Skillnaden mellan linjära additiva metoden och 

multiattributmetoden är att kriterierna inte är beroende av varandra såväl som att 

betyget är linjärt additivt (Rosén et al. 2009). 

3.5.3 Analytisk hierarkisk process 
Analytisk hierarkisk process (AHP) är en mer kvalificerad metod i jämförelse med den 

viktade poängsättningen. I AHP jämförs varje kriterium mot ett av de andra kriterierna 

för att skapa ett stöd för en viktning av kriterierna, och genom en rad frågor som 

beslutsfattarna får besvara kan en jämförelse upprättas av kriterierna. En parvis 

jämförelse av de olika alternativen med hänsyn till de olika kriterierna görs för att få en 

fullständig användning av AHP. Den här metoden appliceras sedan i en programvara 
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som skapar matrisberäkningar genom att jämföra kriterium mot kriterium samt 

alternativ mot alternativ (Rosén et al. 2009). 

3.5.4 Utsorteringsmetoder 
Utsorteringsmetoden utgår ifrån en parvis jämförelse av likheter till AHP där ett av 

alternativen rankas som mer fördelaktiga än ett annat alternativ. Då tillräckligt antal 

kriterier visar att det rankas högre jämförelsevis mot ett annat alternativ kan detta 

alternativ rangordnas som det bättre alternativet. En fördel med utsorteringsmetoden är 

att vid beslutssituationer där viktig information saknas av två alternativ går det ändå att 

utföra analysen även om det inte går att utröna vilket av alternativen som är bäst. 

Utsorteringsmetodens brist är att den inte är tydlig i hur alternativen ska bedömas 

gällande vilket alternativ som är bättre eller sämre (Rosén et al. 2009). 

3.5.5 Icke-kompensationsmetoder 
Vid framtagningen av en prestandamatris där svårigheter har uppkommit och 

beslutfattaren inte kan tolerera en utjämning mellan kriterierna kan icke-

kompensationsmetoder appliceras. För att tillämpa den här metoden samt hålla isär de 

olika alternativen behöver metoden stöd från rankbaserade metoder, som en linjär 

additiv metod eller AHP. De tröskelvärden som bestäms i kriterierna ligger sedan till 

grund i icke-kompensationsmetoden för att skilja disjunktiva och konjuktiva modeller. 

I den disjunktiva modellen får de alternativ som klarar tröskelnivån passera för ett 

kriterium medan i den konjunktiva modellen utesluts samtliga kriterier i alternativen 

som inte når upp till tröskelnivån. Båda modellerna används som ett filter och det går 

även att använda en kombination av båda modellerna (Rosén et al. 2009). 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Den teoretiska referensramen ger vetenskaplig grund för den problemställning som 

arbetet behandlar. Utifrån teorierna förväntas läsaren ha förståelse för utförandet av en 

LCA, livscykelkostnadsanalys och multikriterieanalys. Läsaren förväntas också ha en 

uppfattning om de olika isoleringsmaterialen och de egenskaper som är relevanta för 

detta arbete. 

För det första behandlar kapitlet hur en LCA utförs och vad resultaten baseras på. Här 

redovisas de fyra olika faserna för en LCA; målsättning och omfattning, 

livscykelinventering, miljöpåverkansanalys och tolkning samt vad dessa innebär. 

Vidare beskrivs vad en livscykelkostnadsanalys är och hur den utförs. Här förklaras 

syftet med att utföra en livscykelkostnadsanalys, som är att uppskatta den totala 

kostnaden för ett eller flera alternativ i ett projekt (Fuller, 2010). Här förklaras även att 

en livscykelkostnadsanalys i ett tidigt skede är viktigt eftersom valet mellan två eller 

flera alternativ har ekonomiska konsekvenser längre fram för byggnaden.  

Därefter behandlas värmeisoleringmaterial och dess syfte för en konstruktion. 

Begreppen värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet förklaras. De tekniska 

egenskaperna för materialen mineralull, träfiber, cellulosa och polyuretan redovisas. 

Slutligen förklaras vad en multikriterieanalys är och olika MKA-metoder presenteras. 

Rosén et al. (2009) menar att MKA kan beskrivas som en systematisk metod som ger 

förståelse i hur olika alternativ motsvarar ett eller flera syften. Utifrån detta kan sedan 

en bedömning göras utifrån vilket alternativ som uppnår de valda syftet bäst. 
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4 Empiri 

4.1 Litteraturstudie 
I ett arbete av Silvestre, Pinheiro och Brito (2011) sammanställs resultat från tidigare 

utförda studier kring klimatpåverkan av vanligt förekommande isoleringsmaterial med 

mindre vanliga material, där fokus varit på tillverkning, transport och återvinning. 

Artikeln sammanställer resultaten ifrån fyra studier. De material som behandlas är: 

- Mineralull (MW) 

- extruderad Polystyren (XPS) 

- expanderad Polystyren (EPS) 

- Polyuretan (PUR) 

- Cellulosabaserad isolering (C) 

Den första studien är utförd av Kotaji och Loebel (2010). Studien behandlar olika 

isoleringsmaterial i en byggnads tak- och väggkonstruktion och tar hänsyns till 

koldioxidutsläpp och energianvändning under produktionsfasen. Hänsyn tas även till 

att konstruktionen ska uppnå samma u-värde med de olika isoleringsmaterialen. 

Slutsatsen är att det inte fanns tillräckligt med LCA-data tillgängligt för organiska 

isoleringsmaterial för att utföra en LCA-jämförelse. Kotaji och Loebel menar även att 

materialen polyuretan, mineralull och glasull uppnår liknande miljöprestanda. 

Den andra studien är utförd av Anastaselos (2009) och behandlar koldioxidutsläpp från 

isoleringsmaterial från vagga till att materialen sitter i väggkonstruktionen. Materialen 

som studeras är polyuretan, mineralull, extruderad polystyren och expanderad 

polystyren. Hänsyn tas till att väggkonstruktionen ska uppnå samma u-värde med de 

olika isoleringsmaterialen. Resultaten är dimensionslösa och jämför skalan av 

koldioxidutsläpp av de olika materialen. Det material som har störst koldioxidutsläpp 

är polyuretan följt av extruderad polystyren, mineralull och expanderad polystyren. 

Tabellen nedan visar resultatet. 

Tabell 2. Dimensionslöst resultat för global uppvärmningspotential på grund av 

produktion, transport och installation av isoleringsmaterial (Anastaselos, 2009). 

 

Den tredje studien utfördes av Harvey (2007) och behandlade fyra isoleringsmaterial 

där fokus låg på energianvändningen vid produktion. Resultatet visar att 

energianvändningen för tillverkning av expanderad polystyren och polyuretan kan vara 

2,8

1

1,6

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Polyuretan Mineralull Extruderad
polystyren

Expanderad
polystyren



Empiri 

14 

upp mot 40 gånger av energianvändningen för tillverkning av cellulosaisolering. 

Resultatet redovisas som dimensionslösa och jämför skalan av koldioxidutsläpp av de 

olika materialen. Tabellen nedan redovisar resultatet. 

Tabell 3. Dimensionslöst resultat för energianvändningen för tidsspannet vagga till 

grind (Harvey, 2007). 

 

Den fjärde studien utfördes av Schmidt et. al (2004). Studien behandlar 

energianvändning vid tillverkning och koldioxidutsläpp för stenull och cellulosa. 

Livscykelanalysen är utförd från vagga till grind. Hänsyn har tagits till att 

konstruktionen ska uppnå samma u-värde med de olika isoleringsmaterialen. Resultatet 

visar att cellulosa genererar mindre koldioxidutsläpp än stenull, men högre 

energianvändning vid tillverkning. Tabellen nedan redovisar dimensionslöst resultat 

genom att jämföra skalan av koldioxidutsläpp av de olika materialen. 

Tabell 4. Dimensionslöst resultat över energianvändning och koldioxidutsläpp vid 

produktion av stenull och cellulosa (Schmidt et. al, 2004). 

 

I en annan artikel av Peeters et al. (2013) utfördes en LCA för tio isoleringsmaterial i 

olika väggkonstruktioner. Isoleringsmaterialen som studerades var stenull, glasull, 

EPS, XPS, polyuretan, fårull, hampa, träfiber, flax och cellulosa. Funktionell enhet är 

1 kvadratmeter av en väggkonstruktion med ett u-värde på 0,24 W/m2K, med en 

livslängd på 60 år. Resultatet redovisas i kg CO2-ekvivalenter i ett stapeldiagram. 

Klimatpåverkan från XPS-isoleringen är betydligt högre än för resterande material. Av 
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materialen cellulosa, träfiber, mineralull och polyuretan är det cellulosa som genererar 

lägst utsläpp av koldioxid, följt av träfiber, mineralull och till sist polyuretan.  

Schiavoni, D’Alessandro, Bianchi och Asdrubali (2016) utförde en komparativ analys 

av isoleringsmaterial i byggsektorn. Studien redovisar resultaten som kg CO2-

ekvivalenter per 1 kvadratmeter av isolering i väggen. Det material som genererar störst 

mängd CO2-ekvivalenter av stenull, cellulosa och polyuretan är polyuretan, följt av 

stenull och cellulosa är det som har lägst koldioxidutsläpp. 

Potrc, Malovrh, Kneza, Kunicb och Legata (2016) skriver i en fallstudie att för de 

kommande energidirektiven för nära-noll-energihus bör fokus ligga på byggnadens 

klimatskal och dess egenskaper. Fokus ska inte enbart ligga på design och de termiska 

egenskaperna utan även på hållbarhet och miljö. I fallstudien görs en LCA från vagga 

till grind av tre värmeisoleringssystem med olika typer av isolering. De tre valda 

isoleringsmaterialen är expanderad polystyren, mineralull och träfiberisolering. Den 

funktionella enheten är 1 kvadratmeter av värmeisoleringssystemet med ett u-värde på 

0,27 W/m2K. För att få uppnå samma u-värde varierar tjockleken på isoleringen vilket 

även påverkar resterande mängd material i väggen. Resultatet av studien visade att 

miljöpåverkan till stor del är beroende av vilket isoleringsmaterial som används. 

Mineralullen är den isolering som leder till störst koldioxidutsläpp, följt av ESP-

isolering.  Träfiberisoleringen är det material som leder till lägst mängd 

koldioxidekvivalenter. 

4.2 Fallstudie 
Fallstudien som studerats i detta examensarbete är ett punkthus i Skövde som är 

upprättat i sju våningar. Byggnadens totala bruttoarea är 2456 m² som är uppdelad på 

sju våningar.  

Väggkonstruktionen i fallstudien redovisas under nästa rubrik. Väggen uppnår ett u-

värde på 0,164 W/m2K. Resterande väggkonstruktioner har dimensionerats för att 

uppnå ett u-värde så nära 0,164 W/m2K som möjligt med hänsyn taget till 

regeldimensioner. 

För att erhålla en tydlig bild över hur koldioxidutsläpp och kostnader förändras vid 

större isoleringstjocklek har även en analys utförts på samma väggkonstruktion men 

med ett u-värde på cirka 0,106 W/m2K. Varför just ett u-värde på cirka 0,110 W/m2K 

valts är då det anses uppnå passivhusstandard (Isover, 2007). 

4.2.1 Vägg med mineralull 
Tvärsnittsektion för vägg med mineralull ses nedan i figur 2. Sektionen till vänster är 

den befintliga väggen, hämtad ifrån fallstudien. Sektionen till höger är samma vägg 

men med större isoleringstjocklek. För tillhörande u-värdeberäkning och 

materialåtgång se bilaga 1 respektive 2. Väggen består av träpanel, vindskydd, 

väggregel med isolering, plastfolie, väggregel med isolering och slutligen en gipsskiva. 



Empiri 

16 

 

Figur 2 - Detaljlösning av väggkonstruktionerna med mineralull. Till vänster den 

befintliga väggen och till höger den hypotetiska väggen med mer isolering. 

4.2.2 Vägg med träfiberisolering 
Tvärsnittsektion för vägg med träfiberisolering ses nedan i Figur 3. Sektionen till 

vänster är väggen framtagen för att uppnå samma u-värde som väggen ifrån fallstudien. 

Sektionen till höger är samma vägg men med större isoleringstjocklek. För tillhörande 

u-värdeberäkning och materialåtgång se bilaga 1 respektive 2. Väggen består av 

träpanel, vindskydd, väggregel med isolering, plastfolie, väggregel med isolering och 

slutligen en gipsskiva. 

 

Figur 3 - Detaljlösning av väggkonstruktionerna med träfiberisolering. Till vänster är 

väggen som uppnår samma u-värde som väggen i fallstudien och till höger den 

hypotetiska väggen med mer isolering. 

4.2.3 Vägg med cellulosabaserad isolering 
Tvärsnittsektion för vägg med cellulosaisolering ses nedan i Figur 4. Sektionen till 

vänster är väggen framtagen för att uppnå samma u-värde som väggen ifrån fallstudien. 

Sektionen till höger är samma vägg men med större isoleringstjocklek. För tillhörande 

u-värdeberäkning och materialåtgång se bilaga 1 respektive 2. Väggen består av 

träpanel, vindskydd, väggregel med isolering, plastfolie, väggregel med isolering och 

slutligen en gipsskiva. 
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Figur 4 - Detaljlösning av väggkonstruktionerna med cellulosaisolering. Till vänster 

är väggen som uppnår samma u-värde som väggen i fallstudien och till höger den 

hypotetiska väggen med mer isolering. 

4.2.4 Vägg med polyuretanisolering 
Tvärsnittsektion för vägg med polyuretan ses nedan i Figur 5. Sektionen till vänster är 

väggen framtagen för att uppnå samma u-värde som väggen ifrån fallstudien. Sektionen 

till höger är samma vägg men med tjockare isolering. För tillhörande u-värdeberäkning 

och materialåtgång se bilaga 1 respektive 2. Väggen består av träpanel, vindskydd, 

väggregel med isolering, väggregel med isolering och slutligen en gipsskiva. 

 

Figur 5 - Detaljlösning av väggkonstruktionerna med polyuretan. Till vänster är 

väggen som uppnår samma u-värde som väggen i fallstudien och till höger den 

hypotetiska väggen med mer isolering. 
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4.2.5 Sammanställning av väggkonstruktioner 
Tabellen nedan sammanfattar och redovisar de olika väggkonstruktionerna och dess 

materialåtgång i kilogram. Isoleringstjocklek redovisas i bilder för varje vägg. 

Tabell 5. Översiktlig redovisning av de olika väggkonstruktionerna, 

isoleringstjocklek, materialåtgång och u-värde. 

                                               

Material Åtgång Material Åtgång  Material Åtgång Material Åtgång 

Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg 

Isolering 6,60 kg Isolering 11,38 kg Isolering 7,28 kg Isolering 5,43 kg 

Regel 17,99 kg Regel 17,99kg Regel 17,99kg Regel 10,68 kg 

Plast 1 m2 Plast 1 m2 Plast 1 m2 Plast 0 m2 

Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg 

U-värde 0,164 U-värde 0,170 U-värde 0,164 U-värde 0,159 
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Tabell 6. Översiktlig redovisning av de olika väggkonstruktionerna, 

isoleringstjocklek, materialåtgång och u-värde. 

                                    

Material Åtgång Material Åtgång  Material Åtgång Material Åtgång 

Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg Träpanel 1,05 kg 

Isolering 9,72 kg Isolering 16,76 kg Isolering 10,72 kg Isolering 7,51 kg 

Regel 24,50 kg Regel 24,50 kg Regel 24,50 kg Regel 13,23 kg 

Plast 1 m2 Plast 1 m2 Plast 1 m2 Plast 0 m2 

Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg Gips 9,15 kg 

U-värde 0,106 U-värde 0,111 U-värde 0,106 U-värde 0,112 

 

4.3 Dokumentanalys 
De dokument som har analyserats i dokumentanalysen är miljödeklarationer, 

byggvarudeklarationer samt produktblad. 

4.3.1 Miljödeklaration Paroc (skivor) 
Paroc är ett företag som tillverkar stenull. Miljödeklarationen är utformad för 1 m³ och 

består utav 96 - 99% mineralull, 0 - 6% bindemedel och 0,1 - 0,5% dambindemedel. 

Tillverkningen av isoleringen sker i Sverige. Isoleringsmaterialets nominella densitet 

är 29 kg/m³ och har en värmekonduktivitet på 0,036 W/mK.  Isoleringen släpper enligt 

miljödeklarationen ut 1,48 [kg CO2-ekv] i produktionen och 0,22 [kg CO2-ekvivalenter] 

i slutskedet. För mer information se bilaga 3. Tabellen nedanför redovisar miljödata 

under olika skeden. 

Tabell 7. Sammanställning av miljödata för Paroc-skiva. 

Material Produktion 

[kg CO2-ekv] 
Installation 

[kg CO2-ekv] 
Slutskede 

[kg CO2-ekv] 
Totalt 

[kg CO2-ekv] 

Paroc 1,48 0 0,22 1,7 

 

4.3.2 iCell (skivor) 
ICell-skivan är ett isoleringsmaterial som utvinns av returpapper. Isoleringsmaterialet 

binds ihop av bindefiber samt borfritt flamskyddsmedel. Tillverkningen av iCell-skivan 

sker i Sverige. Vid tillverkning används endast energi från vindkraft och vattenkraft 
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och det förkommer inga utsläpp till varken luft, mark eller vatten. För mer information 

se bilaga 4. 

Byggvarudeklaration 

iCell-skiva består utav cirka 85% cellulosafiber, 5% Aluminiumhydroxid, 5% 

ammoniumsulfat, 3% polyetentereftalat samt 2% ammoniumpolyfosfat. Vid rivning 

kan materialet återvinnas som lösull men även oskadade skivor kan återvinnas. 

Uppskattad teknisk livslängd för iCell skiva är 50 - 200 år. Isoleringsmaterialets 

nominella densitet är 32 kg/m³ och har en värmekonduktivitet på 0,036 W/mK. 

Isoleringen släpper enligt byggvarudeklarationen ut -2,4 [kg CO2-ekv] i produktionen 

av materialet vilket betyder att isoleringen lagrar CO2-ekv. För mer information se 

bilaga 5. I tabellen nedanför redovisas miljödata under olika skeden. 

Tabell 8. Sammanställning av miljödata för iCell-skiva. 

Material Produktion 

[kg CO2-ekv] 
Installation 

[kg CO2-ekv] 
Slutskede 

[kg CO2-ekv] 
Totalt 

[kg CO2-ekv] 

iCell -2,4 - - -2,4 

 

4.3.3 Steico flex (skivor) 
Materialet som Steico använder sig av motsvarar de krav som Forest Stewardship 

Council (FSC) ställer för att främja en miljövänlig, socialt ansvarig och ekonomiskt 

hållbar förvaltning av skogen. Steico hämtar sitt material från tallskog samt 

restprodukter från sågverk. Steico träfiberisolering har blivit certifierade som 

utsläppsfri. För mer information se bilaga 6. 

Miljödeklaration Steico träfiberskiva  

Steico är ett isoleringsmaterial som består av ca 82,8% barrträd, 6% vatten, 1,2% lim, 

1,3% bi-komponentfiber, 6,3% återvunnet papper, samt 2,4% flamskyddsmedel. 

Miljödeklarationen är utformad för 1 m³ träfiberskiva. Träfiberisoleringen kan 

återvinnas som isoleringsmaterial om det inte är skadat eller återvinnas som förnybar 

energi vid förbränning. Isoleringsmaterialets nominella densitet är 50 kg/m³ och har en 

värmekonduktivitet på 0,038 W/mK. Materialet i sin rena form har en klimatpåverkan 

med -2,2 [kg CO2-ekv] viket betyder att materialet lagrar koldioxid. För mer 

information se bilaga 7. Tabellen nedanför sammanställer miljödata under olika skeden. 

Tabell 9. Sammanställning av miljödata för Steico-skiva. 

Material Produktion 

[kg CO2-ekv] 
Installation 

[kg CO2-ekv] 
Slutskede 

[kg CO2-ekv] 
Totalt 

[kg CO2-ekv] 

STEICO -173 0 240 67 

 

4.3.4 Miljödeklaration IVPU 
Miljödeklarationen för IVPU är utformad för 1 m³ för skiva av blockskum med en 

tjocklek av 120 mm. Isoleringsmaterialet är polyuretan som används som 

värmeisoleringmaterial i hus och industrilokaler.  Utvinningen av polyuretan fås genom 

råolja men kan även produceras från industriellt socker, glycerin, sorbitol eller växt 

olja. Isoleringsmaterialet kan återvinnas om det inte skadat men det kan även återbrukas 

som förpackningar och material i fönster. Teknisk livslängd för isoleringsmaterialet är 
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40 - 50 år. Isoleringens nominella densitet är 33 kg/m³ och har en värmekonduktivitet 

på 0,22 W/mK. Isoleringen har en total klimatpåverkan med 23,64 [kg CO²-ekv]. För 

mer information se bilaga 8. Tabellen nedanför redovisar miljödata under olika skeden. 

Tabell 10. Sammanställning av miljödata för IVPU. 

Material Produktion (A1, A3) 

[kg CO2-ekv] 
[kg CO2-ekv] 

Installation 

[kg CO2-ekv] 
Slutskede 

[kg CO2-ekv] 
Totalt 

[kg CO2-ekv] 

IVPU 14,8 0,54 8,84 23,6 

 

4.4 LCA 
Innan livscykelanalyserna kunde påbörjas sammanställdes materialåtgången för varje 

väggkonstruktion. Åtgång för varje enskilt material beräknades och sammanställdes i 

tabeller som redovisas i avsnitt 4.2. Detta fördes sedan in i programmet One Click LCA. 

För vald träfiberisolering och cellulosaisolering fanns inte EPD:er från leverantör i 

programmet. Istället valdes likvärdig träfiberisolering och cellulosaisolering från annan 

leverantör. Den funktionella enheten är 1 kvadratmeter av väggkonstruktionen med ett 

u-värde på 0,164 W/m2K för första analysen och 0,106 W/m2K för andra analysen. 

4.4.1 Analys 1 
Först utfördes en LCA för den befintliga väggkonstruktionen. U-värdet för 

väggkonstruktionen är 0,164 W/m2K och isoleringsmaterialet är mineralull. 

Efterföljande analyser är utförda på de hypotetiska väggarna med annat 

isoleringsmaterial, med ett u-värde på cirka 0,164 W/m2K. Tabellen nedan redovisar 

resultatet från analysen i koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Indata för materialen 

redovisas inte här, då dessa redovisats i kapitel 4.2.5. Analysen har gjorts för 1 

kvadratmeter av hela väggkonstruktionen. 

Indata: 

Materialåtgång: enligt tabell i avsnitt 4.2.5. 

Livslängd: 50 år 

Transport: 0 km 

Tabell 11. Resultat från första livscykelanalysen för väggkonstruktionen med de olika 

isoleringsmaterialen. 

Väggkonstruktion med … 

som isoleringsmaterial 

Isolerings-tjocklek (mm) U-värde (W/m²K) Global uppvärmning (kg/m²) 

Mineralull 265 0,164 22,1 

Träfiber 265 0,170 19,3 

Cellulosa 265 0,164 15,9 

Polyuretan 190 0,159 27,3 

4.4.2 Analys 2 
En ny LCA utfördes då väggkonstruktionen uppnår ett u-värde på cirka 0,106 W/m2K. 

Resultatet redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell 12. Resultat från andra livscykelanalysen för väggkonstruktionen med de olika 

isoleringsmaterialen. 

Väggkonstruktion  Isoleringstjocklek (mm) U-värde (W/m²K) Global uppvärmning (kg/m²) 

Mineralull 445 0,106 30,3 

Träfiber 445 0,111 26,1 

Cellulosa 445 0,106 19,4 

Polyuretan 265 0,112 36,1 

4.5 Livscykelkostnadsanalys 
Livscykelkostnadsanalyserna har gjorts med hjälp av Bidcon. Uppgifter gällande 

arbetstid, material-, rivning- och arbetskostnad har hämtats från programmets databas. 

För cellulosa och träfiber har uppgifter gällande materialkostnad hämtats ifrån 

leverantör. För polyuretan har uppgifter gällande material- och arbetskostnad hämtats 

ifrån leverantör. Antagen livslängd för väggkonstruktionen har varit 50 år, likt 

byggnadens totala livslängd. Således har inte kostnader för underhåll räknats in. 

Livscykelkostnadsanalysen bygger på formeln ifrån Gluch (2014) som redovisats 

tidigare i arbetet. Kalkylräntan sätts till 2 procent, vilket är Riksbankens inflationsmål 

(Riksbanken, 2018). Nedanför redovisas formeln: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 − 𝑅 ∗ (1 + 𝑟)−𝑛 + ∑
𝑈𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

4.5.1 Analys 1 
Först utfördes en livscykelkostnadsanalys för den befintliga väggkonstruktionen. U-

värdet för väggkonstruktionen är 0,164 W/m2K och isoleringsmaterialet är mineralull. 

Efterföljande analyser är utförda på de hypotetiska väggarna med annat 

isoleringsmaterial, med ett u-värde på cirka 0,164 W/m2K. Tabellen nedan redovisar 

resultatet från analysen i SEK/m2. Analysen har gjorts för 1 kvadratmeter av hela 

väggkonstruktionen. I tabellen nedan redovisas kostnaderna för uppförande, underhåll 

och rivning per kvadratmeter vägg, exklusive moms. 

Tabell 13. Uppgifter i svenska kronor hämtade från Bidcon. 

Fas Mineralull Träfiber Cellulosa Polyuretan 

Uppförande 857 961 863 1079 

Underhåll 0 0 0 0 

Rivning 334 334 334 299 

Uppgifterna användes sedan i formeln för att beräkna livscykelkostnaden. Resultatet 

visas i tabell 14. Nedanför redovisas ett beräkningsexempel: 
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𝐿𝐶𝐶𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 857 + 334 ∗ (1 + 0,02)50 + 0 ∗ (1 + 0,02)50 = 1755,99 

Tabell 14. Livscykelkostnad för väggkonstruktionerna med u-värde på cirka 0,164 

W/m2K, redovisat i SEK/m2 exklusive moms. 

Väggkonstruktion Isoleringstjocklek (mm) U-värde (W/m²K) Kostnad (SEK/m2) 

Mineralull 265 0,164 1756 

Träfiber 265 0,170 1860 

Cellulosa 265 0,164 1761 

Polyuretan 190 0,159 1884 

4.5.2 Analys 2 
En ny livscykelkostnadsanalys utfördes då väggkonstruktionen uppnår ett u-värde på 

cirka 0,106 W/m2K. Tabellen nedan redovisar uppgifter gällande kostnader för 

uppförande, underhåll och rivning av vägg. 

Tabell 15. Uppgifter i svenska kronor hämtade från Bidcon. 

Fas Mineralull Träfiber Cellulosa Polyuretan 

Uppförande 945 1187 983 1294 

Underhåll 0 0 0 0 

Rivning 418 418 418 384 

Uppgifterna användes sedan i formeln för att beräkna livscykelkostnaden. De 

sammanställda resultaten visas i tabell 16. Nedanför redovisas beräkningen för 

väggkonstruktionen med mineralull: 

𝐿𝐶𝐶𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 945 + 418 ∗ (1 + 0,02)50 + 0 ∗ (1 + 0,02)50 = 2070,08 

 

Tabell 16. Livscykelkostnad för väggkonstruktionerna med u-värde på cirka 0,106 

W/m2K, redovisat i SEK/m2 exklusive moms. 

Väggkonstruktion Isoleringstjocklek (mm) U-värde (W/m²K) Kostnad (SEK/m2) 

Mineralull 415 0,106 2070 

Träfiber 415 0,111 2312 

Cellulosa 415 0,106 2108 

Polyuretan 265 0,112 2328 
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4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Efter utförd litteraturstudie erhölls en bild över hur olika isoleringsmaterial påverkar 

koldioxidutsläpp för en väggkonstruktion. Flera av studierna utför LCA från vagga till 

grind.  Resultat i artiklarna från litteraturstudien ger i helhet lika resultat, dock varierar 

vissa resultat beroende på de faktorer som tagits till hänsyn under studiens LCA. 

I fallstudien studerades en befintlig vägg ifrån Frostaliden i Skövde. 

Väggkonstruktionen är träbaserad med mineralullisolering. Utifrån detta beräknades u-

värde och materialåtgång för väggkonstruktionerna. LCA visade att 

väggkonstruktionen med cellulosaisolering generar lägst mängd koldioxidekvivalenter 

och att väggkonstruktionen med polyuretan generar mest koldioxidekvivalenter. LCC 

visade att väggkonstruktionen med mineralull har lägst kostnad och att 

väggkonstruktionen med polyuretan har högst kostnad. 
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5 Analys och resultat 
I kapitlet analys och resultat har den insamlade empirin analyserats för att ge svar på 

rapportens frågeställningar och mål. 

5.1 Analys 
Litteraturstudien gav delvis svar på första frågeställningen då tidigare studier utförts 

inom området som studerat koldioxidutsläpp av olika isoleringsmaterial i 

väggkonstruktioner. Silvestre, Pinheiro och Brito (2011) redovisar ett dimensionslöst 

resultat över koldioxidutsläpp för olika isoleringsmaterial, vilket ger en översiktlig bild 

av de olika materialen. Peeters et al. (2013) utför en liknande studie, där utsläpp för tio 

olika isoleringsmaterial redovisas. Dessa resultat hjälper till att besvara första 

frågeställningen, det vill säga vilket isoleringsmaterial som ger lägst 

koldioxidbelastning förutsatt att väggkonstruktionen uppnår ett u-värde på 0,164 

W/m2K. Resultaten ifrån litteraturstudien gör även att LCA utförs i arbetet kan jämföras 

med resultat från tidigare forskning för att stärka trovärdigheten av arbetet. 

När koldioxidutsläppet skulle beräknas för den befintliga väggkonstruktionen med 

mineralull ifrån fallstudien sammanställdes data ifrån dokumenten. Arbetets teoretiska 

referensram behandlar LCA och de olika faserna som ingår, att en byggnad eller 

produkts miljöpåverkan delas upp i de olika processerna från råvaruutvinning tills de 

uppfyllt sitt syfte och inte längre används. Litteraturstudien gav svar på vilket 

isoleringsmaterial som ger upphov till störst koldioxidutsläpp, vilket även bekräftades 

genom detta arbetes LCA. 

När ett datorprogram används för att få ett resultat finns det alltid en risk för olika 

felkällor, exempelvis att indata inte är korrekt. Därför måste resultatet på något sätt 

kalibreras för att det ska anses vara trovärdigt. Detta har gjorts genom att både 

tillvägagångsätt och resultat från livscykelanalysen jämförts med metod och resultat 

från tidigare forskning. 

Första livscykelanalysen visade tydligt vilket material som ger minst 

koldioxidbelastning. Den andra livscykelanalysen visar vad koldioxidbelastningen blir 

då u-värdet ändrades från 0,164 W/m2K till 0,106 W/m2K. Då väggar som kräver låg 

energianvändning under byggnadens driftsfas eftersöks är detta relevant, eftersom val 

av isoleringsmaterial påverkar väggkonstruktionens totala utsläpp ännu mer vilket 

bekräftas i problembeskrivningen. Andra livscykelanalysen visar även hur 

väggkonstruktionen med cellulosa som isoleringsmaterial med u-värde på 0,106 

W/m2K generar lägre koldioxidutsläpp än vad väggkonstruktionen med mineralull gör 

med ett u-värde på 0,164 W/m2K. Detta innebär att en väggkonstruktion med 

cellulosaisolering uppnår ett u-värde på 0,106 W/m2K och släpper ut lika mycket 

koldioxidekvivalenter som en väggkonstruktion med mineralull som uppnår ett u-värde 

på 0,164 W/m2K. 

Livscykelanalyserna som utförts visar att en väggkonstruktion med cellulosaisolering 

leder till lägst koldioxidbelastning. Kostnaden för den här väggkonstruktionen är 

marginellt högre än väggkonstruktionen med mineralull som isolering. Även 

väggkonstruktionen med träfiber som isolering leder till lägre koldioxidutsläpp än 

väggen med mineralull. Däremot är den väggkonstruktionen dyrare än både cellulosa 

och mineralull. Väggkonstruktionen med mineralull, träfiber och cellulosa är identisk 

vad gäller isoleringstjocklek och regeldimension. Detta på grund av att dessa tre 
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isoleringsmaterial uppnår ett likvärdigt lambdavärde omkring 0,036–0,038 W/m2K. 

Däremot har polyuretan ett lägre lambdavärde på 0,022 W/m2K, vilket gör att inte 

samma isoleringstjocklek behövs för att uppnå ett specifikt u-värde. Detta innebär även 

att regeldimensionen kan minskas. Även diffusionsspärren i form av plastfolie 

försvinner för detta alternativ då polyuretan står emot fukt på ett sätt som mineralull, 

träfiber och cellulosa inte gör. Dessa ändringar i vägguppbyggnaden har efterföljande 

konsekvenser i livscykelanalysen. Dock är väggkonstruktionen med polyuretan ändå 

det alternativ som bidrar till högst koldioxidutsläpp. Det är även den väggkonstruktion 

som har högst kostnad. 

5.2 Frågeställning 1 
Vilket isoleringsmaterial ger minst koldioxidbelastning med förutsättningen att 

tjockleken på isoleringsmaterialen ger samma U-värde i en väggkonstruktion? 

Den väggkonstruktion som genererar minst koldioxidutsläpp vid samma u-värde är 

väggkonstruktionen med cellulosaisolering. Därefter är det väggkonstruktionen med 

träfiber som genererar minst koldioxid, följt av mineralull och polyuretan. Tabellen 

nedan redovisar isoleringstjocklek, koldioxidutsläpp samt procentuell skillnad från den 

väggkonstruktion som har lägst koldioxidutsläpp. 

Tabell 17. Sammanställning av koldioxidutsläpp och procentuell ökning jämfört med 

det material med lägst utsläpp. 

Analys 

(x) 

Väggkonstruktion Isoleringstjocklek 

(mm) 

Global uppvärmning 

(kg CO2-ekv) 

Skillnad i 

koldioxidutsläpp 

(%) 

1 Mineralull 265 22,1 28  

1 Träfiber 265 19,3 17 

1 Cellulosa 265 15,9 0  

1 Polyuretan 190 27,3 41 

 

2 Mineralull 415 30,3 36 

2 Träfiber 415 26,1 26 

2 Cellulosa 415 19,4 0  

2 Polyuretan 265 36,1 46 

 

5.3 Frågeställning 2 
Vilket isoleringsmaterial har lägst livscykelkostnad med förutsättningen att 

tjockleken på isoleringsmaterialen ger samma U-värde i en väggkonstruktion? 

Det isoleringsmaterial som leder till lägst kostnad för väggkonstruktionen är mineralull, 

följt av cellulosa, träfiber och polyuretan. Cellulosaisolering innebär en minimal 
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höjning från kostnaden av mineralull. Tabellen nedan redovisar isoleringstjocklek, 

kostnad samt procentuell skillnad från den väggkonstruktion som har lägst kostnad. 

Tabell 18. Sammanställning av kostnaden för de olika väggkonstruktionerna med 

procentuell ökning jämfört med det material med lägst kostnad. 

Analys (x) Väggkonstruktion Isoleringstjocklek 

(mm) 

Kostnad (SEK/m2) 

exkl. moms 

Kostnadsskillnad 

(%) 

1 Mineralull 265 1756 0 

1 Träfiber 265 1860 6 

1 Cellulosa 265 1761 0,3 

1 Polyuretan 190 1884 7 

 

2 Mineralull 465 2070 0 

2 Träfiber 465 2312 11 

2 Cellulosa 465 2108 2 

2 Polyuretan 265 2328 11 

 

5.4 Frågeställning 3 
Hur kan LCA- och LCC-resultat sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för 

val av isoleringsmaterial? 

Nedanför i tabell 19 presenteras resultaten från LCA- och LCC-analysen för att ge en 

överskådlig bild av de olika väggkonstruktionerna gällande koldioxidutsläpp och 

kostnader. Dessa resultat kan ligga till grund för en MKA. För att utföra en fullständig 

MKA behövs dock fler villkor för att den ska bli komplett. Därför har författarna av 

detta arbete valt att istället förklara vad en MKA är och vilka olika metoder som går att 

använda för att skapa ett beslutsunderlag med hjälp av arbetets resultat. 
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Tabell 19. Sammanställning av resultat från LCA och LCC. 

Analys 

(x) 

Väggkonstruktion Isoleringstjocklek 

(mm) 

Global uppvärmning 

(kg CO2-ekv) 

Kostnad 

(SEK/m2) exkl. 

moms 

1 Mineralull 265 22,1 1756 

1 Träfiber 265 19,3 1860 

1 Cellulosa 265 15,9 1761 

1 Polyuretan 190 27,3 1884 

 

2 Mineralull 465 30,3 2070 

2 Träfiber 465 26,1 2312 

2 Cellulosa 465 19,4 2108 

2 Polyuretan 265 36,1 2328 

Nedan redovisas den linjära additiva metoden och hur arbetets resultat kan appliceras 

på den här metoden. Skälet till att just den här metoden redovisas är då den är en enklare 

variant som anses vara applicerbar i detta fall. 

5.4.1 Linjära additiva metoden 
Linjära additiva metoden utgår ifrån en ekvation. Metoden redovisar ett alternativs 

värde för olika kriterier och hur dessa kan vägas samman till ett totalt värde De olika 

kriterierna i får ett poäng R. Sedan sammanvägs de givna poängen och formar ett 

slutbetyg då varje kriterium får en vikt W. Nu kan ett slutbetyg erhållas genom en viktad 

summa som erhålls genom ekvationen: 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 =  ∑ 𝑊𝑖𝑅𝑖

𝑁

𝑖≡1

 

Utifrån resultaten av detta arbete kan en MKA utformas genom linjära additiva metoden 

enligt förklaringen ovan. Däremot får analysen mer betydelse då fler ingående kriterier 

används så som ljud-, fukt- och brandkrav. I detta fall kan enbart två kriterier användas 

i analysen. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet var att genomföra en LCA- och LCC-jämförelse av 

mineralull och andra typer av isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion och 

genom resultatet skapa beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. 

Med frågeställningarna som utgångspunkt redovisas vilka material som leder till minst 

koldioxidbelastning samt lägst kostnader där investeringskostnad i form av material- 

och arbetskostnad är inräknade. Med dessa resultat har en sammanställning gjorts som 
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redovisas i tabell 17. Med svaren från första och andra frågeställningen finns möjlighet 

att sammanväga dessa i en MKA. 

Svaren till frågeställningarna är att väggkonstruktionen med cellulosaisolering leder till 

lägst koldioxidutsläpp, medan väggkonstruktionen med mineralull medför lägst 

kostnad. Väggkonstruktionen med polyuretan leder till högst koldioxidutsläpp och 

kostnad.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskussion och slutsats ges en kortare sammanfattning av studiens resultat och 

en diskussion förs om vad som framkommit av resultaten. Rapportens arbetsgång 

redovisas samt dess begränsningar. Kapitlet avslutas sedan med slutsatser, 

rekommendationer och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Målet med detta examensarbete är att genomföra en LCA- och LCC-jämförelse av 

mineralull och andra typer av isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion och 

genom resultatet skapa beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Detta med 

bakgrund av forskning som visar att utsläppen för produktionsfasen har ökat medan de 

minskat under driftsfasen, främst på grund av att byggnader isoleras mer. Första 

frågeställningen är viktig för att klargöra vilket material som leder till lägst 

koldioxidbelastning då väggkonstruktionen uppnår ett specifikt u-värde. Andra 

frågeställningen är också relevant för att klargöra hur kostnaderna skiljer sig för de olika 

alternativen då väggkonstruktionen uppnår ett specifikt u-värde. Den tredje 

frågeställningen kopplar ihop den första och andra frågeställningen för att ge 

beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial.  

Arbetets resultat anses vara trovärdigt då det bygger på resultat från tidigare studier och 

egna livscykelanalyser utformade genom samma metodik som använts vid tidigare 

forskning. Studierna har hämtats från olika källor och dess resultat har jämförts med 

varandra för att se om de överensstämmer, vilket ökar reliabiliteten. En viss grad av 

felmarginal finns alltid vid användning av datorprogram, vilket kan ifrågasätta arbetets 

trovärdighet. För att uppnå hög reliabilitet är det därför viktigt att tydligt redovisa de 

indata som använts vid analyser, då detta leder till att samma resultat kan erhållas 

oavsett vem som utför undersökningen. Tillvägagångsättet för arbetets utförda 

livscykelanalyser har följt samma tillvägagångsätt som använts i tidigare forskning. 

Resultaten har sedan jämförts med resultat från litteraturstudien för att stärka 

validiteten. Datainsamling till arbetets empiri har gjorts med tre metoder vilket även det 

ökar validiteten. 

Något som inte tagits hänsyn till i livscykelkostnadsanalysen är den besparing det 

innebär när en väggkonstruktion har en lägre totaltjocklek. Väggkonstruktionerna med 

mineralull, cellulosa och träfiber har en total tjocklek på 306 mm, medan väggen med 

polyuretan har en tjocklek på 231 mm. En lägre tjocklek på väggarna resulterar i fler 

kvadratmeter boarea, vilket innebär högre inkomst för fastighetsägare vid exempelvis 

försäljning. 

Arbetet har inte behandlat isoleringsmaterialens ljud-, brand- och fuktegenskaper. Om 

dessa egenskaper studeras kan en multikriterieanalys utföras utifrån fem kriterier; 

koldioxidutsläpp, kostnad, ljud-, brand- och fuktegenskaper. Detta innebär en mer 

komplett multikriterieanalys än vid enbart två kriterier. Därför har inte en MKA utförts 

i detta arbete. 

6.2 Metoddiskussion  
De valda metoderna litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie i form av LCA och 

livscykelkostnadsanalys anses ha varit lämpliga metoder för att besvara 

frågeställningarna och uppfylla arbetets mål. Litteraturstudien har pågått genom hela 

arbetet och är relevant då den visat forskningsfronten för ämnet. Den har också bidragit 
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till att besvara frågeställningarna då liknande studier utförts innan. Litteraturstudien har 

även varit viktig då tillvägagångssätt och resultat ifrån studierna har legat till grund för 

tillvägagångssättet för detta arbetets livscykelanalyser. Då arbetet berör 

väggkonstruktioner och dess koldioxidutsläpp och kostnader har livscykelanalyser och 

livscykelkostnadsanalyser varit naturliga metoder att använda igenom en fallstudie där 

en väggkonstruktion studerats. Dokumentanalys har även använts för att studera olika 

material och dess egenskaper. 

Livscykelanalyserna har utförts utan att ta hänsyn till transport och energiförbrukning 

vid montering av väggkonstruktionen. Utsläpp på grund av transport har lämnats 

utanför analysen då det skulle inneburit en orättvis bild av de utsläpp som genereras i 

produktionsfasen. Byggnaden som tas upp i fallstudien är belägen i Skövde, där även 

tillverkning finns av vald leverantör av mineralull. Transporten för detta material skulle 

således inte påverka koldioxidutsläppet som mineralull genererar nämnvärt och skulle 

innebära en missvisande bild. Även energiåtgången vid montering och installation av 

väggkonstruktionen på byggarbetsplatsen har lämnats utanför livscykelanalysen då 

energianvändningen anses vara densamma för de olika materialen. 

För livscykelkostnadsanalysen har uppgifter primärt hämtats från Bidcons databas. För 

de material som inte funnits i databasen har uppgifter hämtats från leverantör. Då 

livslängden för materialen som valts är samma som för byggnaden innehåller inte 

livscykelkostnadsanalysen kostnader för underhåll. Livscykelkostnadsanalysen är 

fokuserad på enbart investeringskostnad, inräknat material- och arbetskostnad samt 

kostnad för rivning. 

6.3 Begränsningar 
Som nämnts tidigare utelämnades utsläpp som generas av transport ur 

livscykelanalysen då det skulle leda till ett resultat som är tillämpligt enbart i detta 

specifika fall. Då detta lämnats utanför studien kan resultatet av detta arbete tillämpas 

då träbaserade väggkonstruktioner ska tas fram. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Byggsektorn står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. För att möta de nya 

kraven gällande energianvändning har byggnader isolerats mer och fått 

energieffektivare installationer. Tyvärr har detta lett till att klimatpåverkan men också 

kostnaderna istället har ökat under produktionsfasen. Samtidigt har riksdagen satt upp 

nya miljömål för bostäder. För att klara av dessa utmaningar måste kunskapen för 

enskilda byggmaterials påverkan öka.  

Detta examensarbete behandlar livscykelanalyser för träbaserade väggkonstruktioner 

och redovisar hur klimatpåverkan kan minskas samt till vilken kostnad. Arbetet visar 

att val av isoleringsmaterial kan sänka koldioxidutsläpp under produktionsfasen utan 

att medföra höga kostnader. Det visar även att val av isoleringsmaterial blir än mer 

relevant när energisnåla byggnader ska produceras där u-värde för väggkonstruktionen 

ligger runt 0,11 W/m2K då detta innebär större isoleringstjocklekar totalt för väggen. 

För att minska koldioxidutsläpp utan att nämnvärt höja kostnader bör organiska 

isoleringsmaterial väljas. Utifrån tabellerna som redovisats i arbetets resultatdel kan 

slutsatsen dras att valen hamnar mellan mineralull och cellulosa. 
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Slutsatser 

▪ Användning av LCA och LCC bör alltid utföras vid val av olika material eller 

lösningar för att undersöka konsekvenserna ur ett livscykelperspektiv. 

▪ Genom att använda organiska isoleringsmaterial baserade på cellulosa eller 

träfiber kan koldioxidutsläppen för en väggkonstruktion minska med 20–30 %. 

▪ Valen hamnar mellan mineralull och cellulosa beroende på vad som eftersträvas 

mest gällande kostnad och klimatpåverkan. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Arbetet har behandlat träbaserade väggkonstruktioner där fokus legat på 

isoleringsmaterial och dess koldioxidutsläpp och kostnader. Hur dessa resultat kan ligga 

till underlag för en multikriterieanalys behandlas endast i teorin. Isoleringsmaterialets 

ljud-, brand- och fuktegenskaper har inte behandlats i detta arbete. Förslag för vidare 

forskning kan vara att undersöka dessa egenskaper hos materialen för att sedan utföra 

en komplett multikriterieanalys som kan användas som beslutsunderlag vid val av 

isoleringsmaterial.  
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U-värdeberäkning för väggkonstruktion med mineralull. U-värde 0,164 W/m2K. 

 

U-värdeberäkning för väggkonstruktion med mineralull. U-värde 0,106 W/m2K. 

 

 

 

 

1 



Bilagor 

38 

U-värdeberäkning för väggkonstruktion med träfiberisolering. U-värde 0,170 W/m2K. 

 

U-värdeberäkning för väggkonstruktion med träfiberisolering. U-värde 0,111 W/m2K. 
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U-värdeberäkning för väggkonstruktion med cellulosaisolering. U-värde 0,164 W/m2K. 

 

U-värdeberäkning för väggkonstruktion med cellulosaisolering. U-värde 0,106 W/m2K. 
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U-värdeberäkning för väggkonstruktion med polyuretan. U-värde 0,159 W/m2K. 

 

U-värdeberäkning för väggkonstruktion med polyuretan. U-värde 0,112 W/m2K. 
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Materialåtgång för väggkonstruktion med mineralull. U-värde 0,164 W/m2K. 

 

Materialåtgång för väggkonstruktion med mineralull. U-värde 0,106 W/m2K. 
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Materialåtgång för väggkonstruktion med träfiberisolering. U-värde 0,170 W/m2K. 

 

 

Materialåtgång för väggkonstruktion med träfiberisolering. U-värde 0,111 W/m2K 
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Materialåtgång för väggkonstruktion med cellulosaisolering. U-värde 0,164 W/m2K 

 

 

Materialåtgång för väggkonstruktion med cellulosaisolering. U-värde 0,106 W/m2K 
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Materialåtgång för väggkonstruktion med polyuretan. U-värde 0,159 W/m2K 

 

 

Materialåtgång för väggkonstruktion med polyuretan. U-värde 0,112 W/m2K. 

 

  



Bilagor 

45 

Resultat för mineralull. U-värde 0,164 W/m2K. 

 

Resultat för mineralull. U-värde 0,106 W/m2K. 
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Resultat för träfiberisolering. U-värde 0,170 W/m2K. 

 

Resultat för träfiberisolering. U-värde 0,111 W/m2K. 
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Resultat för cellulosaisolering. U-värde 0,164 W/m2K. 

 

Resultat för cellulosaisolering. U-värde 0,106 W/m2K. 
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Resultat för polyuretan. U-värde 0,159 W/m2K. 

 

Resultat för polyuretan. U-värde 0,112 W/m2K. 
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General information

Product Owner of the declaration

Paroc AB
Contact person: Christer Hammarberg
Phone:
e-mail:

Program holder Manufacturer

Paroc Oy AB

Phone: +47 23 08 80 00
e-mail: post@epd-norge.no

Declaration number: Place of production:

Pargas, Oulu and Lappeenranta, Finland

Management system:

Declared unit: Org. No:

Declared unit with option: Issue date

Functional unit: Valid to

The EPD has been worked out by:

Christer Hammarberg, Paroc AB

<sign>
Year of study:

Verification:

Declared unit:

kg CO2 -eqv

*

*****

The Environmental Product Declaration is in accordance 
with ISO 14025 and EN 15804. EPD of construction 
products may not be comparable if they not comply with EN 
15804 and seen in a building context.

Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Global warming
Energy use
Dangerous substances

Approved 

(Independent verifier approved by EPD Norway)

internally

Comparability:

Independent verification of data, other environmental 
information and EPD has been carried out in accordance 
with ISO14025, 8.1.3 and 8.1.4

Transport from production site to central warehouse in Norway

*****
0,07

1 m² stone wool with a thermal resistance (R) of 1 K m² W¯¹.

The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list

 - 

Unit

-

A1 - A3

christer.hammarberg@paroc.com

ISO 14001 and ISO 9001

Transport

The Norwegian EPD Foundation

Hällekis and Hässlehom, Sweden

CEN Standard EN 15804 serve as core PCR
NPCR 12 rev1
LCA of PAROC stone wool produced at Scandinavian plants

Company logo

-

Key environmental indicators

Martin Erlandsson, IVL

-

Cradle to gate

1 m² stone wool with a thermal resistance (R) of 1 K m² W¯¹ 
with a reference service life of 50 years.

Paroc Insulation, product group with density <70 kg/m³

1 m² stone wool with a thermal resistance (R) of 1 K m² 
W¯¹.

This declaration is based on Product Category Rules:

externally

 + 46 (0) 500 46 90 00

1,48
16,9MJ

2014

*

887294852
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Product
Technical data:

Market:

Product specification

Mineral wool

Reference service life:

LCA: Calculation rules
Functional unit: System boundary:

Data quality:

Allocation: Cut-off criteria:

Table below identifies the modules included in this study:

The allocation is made in accordance with the provisions of EN 

15804. Incoming energy and water and waste production in-
house production is allocated equally among all products 
through mass allocation. Effects of primary production of 
recycled materials allocated to the main product in which the 
material was used. The recycling process and transportation of 
the material is allocated to this analysis.

1 m² stone wool with a thermal resistance (R) of 1 K m² W¯¹ 
with a reference service life of 50 years.

All major raw materials and all the essential energy is 
included. The production process for raw materials and 
energy flows that are included with very small amounts 
(<1%) are not included. This cut-off rule does not apply for 
hazardous materials and substances.

Materials

Stone wool is made from volcanic rock, typically basalt or 
dolomite, and an increasing proportion of recycled material. 
Stone wool is a wide spread building material which is mainly 
used for thermal insulation. It is available with different densities 
and thermal conductivities and is applicable in different areas of 
the building and industrial processes.

Dustbinding

50 years

According to EN 15804 any declared benefits, and loads 
from net flows leaving the product system not allocated as 
co-products and have passed the end-of waste state shall 
be included in module D. Module D includes reuse, recovery 
and/or recycling potentials.

The calculation of the weight per square meter is done 
as follows:

m2-weight insulation = density [kg/m³] x insulation 
thickness [m]
(in order to meet a specified thermal resistance) =
m2-weight insulation = density [kg/m³] x R [m²K/W] x 
lambda [W/m K] = [kg/m²]

1,22

0 - 6 %

Scandinavia

(mineral oil)

Binder (phenol-formaldehyde-urea copolymer)
<70 kg/m³

The production stage (module A1-A3) covers the
following steps:

• Raw materials production (e.g. diabase, dolomite)

• Binder components production (e.g. resin)

• Transports of raw materials and pre-products to

manufacturing plant
• Product manufacturing (power, thermal energy,

auxiliaries, emissions)
• Production of packaging materials

• Waste management, water treatment, end-of-life of

residues

With the exception of Modules A1 to A3 (describing
the manufacturing of stone wool) all other modules are
calculated on the basis of assumptions or scenarios.

The following scenarios were considered in this study:
• module A4 (transport to the building site, 500 km,

• module A5 (packaging waste processing, waste generated

in the installation is assumed to be 0 %.
• module C2 (transport to the EoL, 50 km and

• module C4 (landfill).

For life cycle modeling the GaBi 6 Software System for Life 
Cycle Assessment, developed by PE INTERNATIONAL AG, is 
used (/GaBi 6 2012/). All relevant background datasets are 
taken from the GaBi 6 software database. To ensure 
comparability of results in the LCA, the basic data of GaBi 
database were used for energy, transportation and auxiliary 
materials.       
The rock mineral wool production is modeled based on site 
specific data for five PAROC plants in Scandinavia. The 
datasets are complete and conform to the system boundaries 
and the criteria for the exclusion of inputs and outputs. 
Background data refer to the years 2009 till 2012 (/GaBi 6 
2012/) with a country specific scope as far as available, e.g. for 
raw material extraction and production, transportation, fuels and 
energy supply.
All relevant processes (foreground and background) have been 
considered when modelling stone wool production. The process 
data and the used background data are consistent. The data 
quality can be qualified as good.

The declared unit is 1 m² stone wool without any lamination.

Product description:

%

0,1 - 0,5 %

Weight 
[kg/m²] when 

R=1 

λ-value 

[W/mK] 
Representativity unit 

1m² with [kg/m²]
Average Density 

[kg/m³] 

<70 kg/m³ 35 0,035

96 - 99 %

NEPD00265E Paroc Insulation, product group with density <70 kg/m³ 3/9
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LCA: Scenarios and additional technical information

Transport from production place to user (A4)

Installation in the building (A5)

Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

0%

Parameter

Emissions to air, soil and water 

Material outputs as a result from waste management processes at the 
installation site. For example compilation for recycling, for energy recovery and 

Wastes at the construction site generated from the installation of the product 

Component substitution during the products life cycle 

Material loss during maintenance or reparation 
Products reference lifetime to be included as a base for the calculation of the 
number of substitutions required 

Energy inputs during the maintenance, energy type, example: electricity and 
quantity 

Parameter expressed by functional unit
Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

RSL = 50 years 

Parameter

Energy inputs for the maintenance process 

Fresh water net consumption during maintenance or reparation 

Inspection maintenance or reparation process 

Inspection, maintenance or reparation cycle 

Auxiliary materials, for example lubricating 

Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

Final disposal 

Parameter expressed by functional unit
Not applicable 

Not applicable 

RSL = 50 years 

Output 

Fresh water net consumption 

Characteristic performance (energy efficiency, emissions, etc.) 

Reference lifetime 

Maintenance (B2) / Repair (B3) / Replacement (B4) / Refurbishment (B5)

Parameter
Maintenance, for example: cleaning agent, type of surfactant 

Maintenance cycle 

Not applicable 

Energy input during the reparation, renovation and substitution processes if 
applicable and relevant 

Not applicable 

Parameter expressed by functional unit

Quantitative description of the type of energy and consumption rate during the 
installation process 

Consumption of other resources 

Auxiliary materials for the installation 

The following information describe the scenarios in the different modules of the EPD.

0,038 l/tkm

Value 
(l/t)

Truck

Type of vehicle

Truck fleet

Distance km

500

Capacity utilisation (incl. return) 
%

Parameter expressed by functional unit
Not applicable 

Not applicable 

Not applicable 

Type of energy, for example: electricity, natural gas, heat use for district 


Type

Transports to the customer are calculated on the basis of a scenario with an average truck trailer with a 27 t payload. For the 
final stone wool product a loading ratio of 30 % has been set. The average transport distance to the customer in Norway is 
assumed to be 500 km as a basis for this study. The assumption is based on a 300 km distance for the Swedish plants and a 
700 km distance for the Finnish plants. Since the two Swedish plants contribute with a share of 50% and the three Finnish 
plants with a share of 50%, the weighted average distance is set to 500 km.

Fuel/Energy 
consumption

18,930

Not applicable 

Landfilling 

Parameter
Compilation processes district 

Recycling Systems 

Operational energy (B6) and water conumption (B7)

Not applicable 

Not applicable 

End of Life (C1, C2, C3, C4)

NEPD00265E Paroc Insulation, product group with density <70 kg/m³ 5/9



LCA: Results

System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)
Beyond the 

system 
boundaries

The goal is to address all necessary parameters according EN 15804 for creating EPDs. In a first step the results are calculated 
based on 1 kg stone wool representing the PAROC average. After that the data is scaled according the provided density and 
lambda and fixed to the mass required for one square meter product with the respective R value = 1. The overall goal is to 
create 3 generic EPDs representing 3 product groups, each with a respective average density and λ-value.

In order to produce 3 generic EPDs, the PAROC products are clustered according their density into 3 product groups. 
The following table shows the average density within 3 defined product groups.

Life Cycle Impact Assessment results represent the environmental impacts for the life cycle of stone wool from cradle to grave.
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Environmental impact

Resource use

End of life - Waste
Parameter Unit A1 A2 A3 A4 A5 C2 C4 D

HW kg
NHW kg
RW kg

End of life - Output flow

Reading example: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009

n/a n/a

0,00

A5

n/an/a

4,00E-02 0,00
n/a n/a

1 m² stone wool product, 35 kg/m³

n/a
n/a n/a

0,00

0,00

0,00

D

POCP
AP
EP

A1

1,30E-05

n/a

0,00
0,00

A3

0,00

1 m² stone wool product, 35 kg/m³

n/a
n/a

D

1,73E-04

A4 C2

n/a
n/a

0,000,00

C4

1,40E-07
1,49E+01

1,67E-10

4,67E-05-3,65E-06

0,00
5,50E-05

A3

MJ
ADPM

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

n/a

n/a
MR

MJ
MJ

Parameter Unit

RPEE MJ
RPEM
TPE
NRPE
NRPM
TRPE

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

Parameter Unit

0,000,00

kg
MJ
MJ
m3

SM

GWP
ODP

NRSF

2,12E-04
8,51E-04
6,51E-03

kg CFC11-eqv
kg C2H4 -eqv

A3Parameter

7,00E-02

1,73E-04

kg SO2 -eqv
kg PO4

3--eqv
kg Sb-eqv

A2

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; 
TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM

Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of 
secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

W

9,40E-01

2,20E-01
1,30E-11

1 m² stone wool product, 35 kg/m³

0,00
0,00
0,00

A4 A5 C2

n/an/a
0,002,00E-020,00
n/an/an/a

n/an/a
D

2,50E-016,00E-02

0,00

RSF

0,00

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

2,77E-06

A4

CR
A1

7,84E-14

0,00E+00
3,66E-03
2,00E-02

0,00
0,00

1,15E-04

C2

6,28E-09

A1

2,54E-09
9,40E-01

4,57E-05

A2

6,50E-04

ADPE

C4

1,19E-12

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported 
thermal energy

A2

kg
kg
kg

A5

n/a
n/a

n/a

C4

1,52E+01
0,00E+00
1,52E+01
1,67E+00
0,00E+00
1,67E+00

1,24E-09
1,48E+00 0,00

-6,27E-05

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric 
photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non 
fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

Unit

kg CO2 -eqv

0,002,50E-016,00E-02
n/an/an/a
n/a

9,99E-04
1,23E-04
1,31E-06

0,00
0,00

8,06E-06
8,64E-08

1,19E+00
4,54E-06

0,00 0,00

n/a

EEE
0,00ETE

n/a
n/a

n/an/a
n/a

n/a
n/a 0,00

n/a n/an/an/a

0,00-4,50E-041,00E-05

0,000,000,00

MER

1 m² stone wool product, 35 kg/m³

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,09E-03 4,00E-04

0,00
0,00

2,48E-01
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Additional Norwegian requirements

Electricity

kg CO2  - eqv/MJ

kg CO2  - eqv/MJ

Dangerous substances

Transport

Transport from production site to central warehouse in Norway is:

Indoor environment

The product meets the requirements for low emissions (M1) according to EN15251: 2007 Appendix E.

Carbon footprint

Carbon footprint has not been worked out for the product.

Sweden

Finland

The influence of the transport to site or the transport to end of life is about 0% to 6% within the considered impact categories, 
except for the POCP. In this case the transport shows negative values. The reasons are NO emissions which occur during 
transportation processes. These NO emissions have a negative characterization factor according CML 2012 and thus, 
transports appear with negative POCP values. Despite the paradox finding, that more transportation would increase the credits, 
there is no mistake in the LCA model. Other methods (for example ReCiPe) set this characterization factor to zero to avoid such 
misinterpretations.

500

0,26Greenhouse gas emissions:

km

The selection of the background data for the electricity generation is in line EN 15804. Within the different plants the country 
specific Swedish or Finnish power grid mix (reference year 2009) is applied.

PAROC stone wool products fulfil the most stringent requirement (M1) in the Finnish voluntary system for building material 
emissions developed by the Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate in Finland. Our stone wool products are 
recognized as low emitting products, for which they have been tested since 1995. PAROC low emitting products are recognized 
by the M1 label.

None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of substances of 
very high concern or substances on the Norwegian Priority list as of 01.01.2014 or substances that lead to the product being 
classified as hazardous waste. The chemical content of the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian 
Product Regulations.

Greenhouse gas emissions: 1,29
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Beskrivning
iCell Skiva är en flexibel isoleringsskiva för väggar, tak och bjälklag. iCell använder svanenmärkta returtidningar i 
produktionen, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från barrträd. Skivan hålls samman med bindefiber och 
borfritt flamskyddsmedel är tillsatt. Den tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en modern fabrik i Älvdalen i 
hjärtat av Dalarna - Made in Sweden. 

iCell Skiva isolerar utmärkt mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot 
luftrörelser vilket hindrar konvektion. Isoleringen dämpar samtidigt ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet. 
Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges. Det gör att huset kan andas, 
fukt torkas utan kondensbildning.

Skivorna är enkla att installera tack vare sin formstabilitet, de är lätta att skära till och de ger inte upphov till någon 
irritation på hud eller i andningsvägar. 

Bedömningar
iCell Skiva är certifierade i BASTA och har A-klassificering i SundaHus MiljöData, status Rekommenderas 
i Byggvarubedömningen. Byggvarudeklaration finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.

Användning och installation
Måtten hos iCell Skiva är anpassade till regelmått i konstruktioner för väggar, tak och bjälklag. De är flexibla och fyller ut 
utrymmet. Skivan kan lätt skäras till för andra mått. Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. iCell 
Skiva ska inte användas utan ytskikt. Före installation skall produkten skyddas mot fukt och smuts.

Artikel Mått [mm]
Skivor/ 
paket

m2 / bal m2 / pall Art.nr paket Beställningsnr. pall

iCell Skiva W45 1170 x 565 x 45 12 7,93 63,46 07350081770013 47350081770011

iCell Skiva W70 1170 x 565 x 70 8 5,29 42,31 07350081770020 47350081770028

iCell Skiva W95 1170 x 565 x 95 6 3,97 31,73 07350081770037 47350081770035

iCell Skiva W120 1170 x 565 x 120 5 3,31 26,44 07350081770044 47350081770042

iCell Skiva W145 1170 x 565 x 145 4 2,64 21,15 07350081770051 47350081770059

iCell Skiva W170 1170 x 565 x 170 4 2,64 21,15 07350081770068 47350081770066

Kanske det största som hänt inom isoleringsbranschen sedan 60-talet

NU ÄVEN 
120, 145 

& 170mm

livsstil för grön energi

Insulation Technology™

Made in Sweden iCell Skiva produktblad
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Produktmärkning
iCell Skiva är CE-märkt och har utfärdat en prestandadeklaration B-7350081-77000-6-1 i överensstämmelse 
med EU-förordning nr 305/2011.

Förpackningsmaterial
iCell Skiva är packat i paket med förpackningsplast av polyeten. Paketen är lastade på engångspallar av trä och svepta 
med huvplast av polyeten. Materialet kan direkt användas för material- eller termisk återvinning.

Miljö och hållbarhet
Råvaran till iCell Skiva består i huvudsak av återvunnet tidningspapper. Elenergin vid tillverkningen kommer från 
förnyelsebar energi från vind- och vattenkraft. Inga utsläpp vid tillverkningen sker till vatten, luft eller mark. Isolering 
är skrymmande och transporteras med lastbil, miljöpåverkan minimeras via effektiv planering. I byggnadens bruksfas 
bidrar isoleringen till att minska energiförbrukningen för värme respektive kyla. Materialets värmekapacitet och 
dess förmåga att uppta och avge fukt bidrar till att dämpa värmesvängningar inomhus så att ytterligare energi kan 
sparas. När byggnaden rivs eller demonteras kan isoleringen återanvändas som skivor om den är oskadad alternativt 
återvinnas som lösull.

Tekniska egenskaper

Egenskap Värde Standard

Nominell densitet 32 kg/m3

Värmekonduktivitet λ
D

0,036 W/m K EN 12667 SP

Värmemotstånd RD

1,25 m2 K/W (45 mm tjocklek)
1,94 m2 K/W (70 mm tjocklek)
2,64 m2 K/W (95 mm tjocklek)
3,33 m2 K/W (120 mm tjocklek)
4,03 m2 K/W (145 mm tjocklek)
4,72 m2 K/W (170 mm tjocklek)

Beräknat

Brandreaktion RtF Klass F EN 13501-1

Ljudabsorption α
w

0,7 (45 mm tjocklek)
1,0 (70 mm tjocklek och uppåt)

EN ISO 354
Akustik-
verkstan

Luftflödesmotstånd AF
r

13 kPa/(m/s2) (45 mm tjocklek)
21 kPa/(m/s2) (95 mm tjocklek)

EN 29053
Akustik-
verkstan

Beskrivningskod
WF-EN-13171 -T2 -AW0,70 (45 mm tjocklek)
WF-EN-13171 -T2 -AW1,00 (70 mm tjocklek och uppåt)

iCell AB

Box 87

Klorbergsvägen 14

796 91  Älvdalen

Tel  0200 - 210 300

Tel int.  +46 251 130 100

info@icell.se

www.icell.se

 iCell Såg har utvecklats tillsammans med Bahco iCell Skiva enkel att skära och vi rekommenderar 
speciellt vår egen isoleringssåg utan tänder

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt 
och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt

©
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Insulation Technology™

Made in Sweden
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Byggvarudeklaration 2015

2016-10-04 10:39:45

iCell Skiva

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA
Dokumentdata

A-7350081-77000-6-1

Id:

2

Version:

2016-03-29 17:25:56

Upprättad:

2016-10-04 10:38:56

Senast sparad:

Tillägg BSAB, BASTA-registrering samt mer detaljerad innehållsförteckning.

Ändringen avser:

iCell Skiva

iCell Skiva

Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

07350081770013, 07350081770020, 07350081770044, 07350081770051, 07350081770068, 07350081770075, 07350081770082, 07350081770099,
07350081770105, 07350081770112, 07350081770129, 07350081770136, 07350081770143

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BK04 01304

BSAB96 IB

Skivor för värme- och ljudisolering från returpapper med mått anpassade till vägg- och takisolering mellan träbalkar, träreglar och takstolar.

Varubeskrivning:

Ja

Prestandadeklarationer:

B-7350081-77000-6-1

Prestandadeklarationsnummer:

Varugrupp motsvaras närmast av träull. KN 4405 00 00

Övriga upplysningar:

iCell AB

iCell AB

Företagsnamn:

556700-6167

Organisationsnummer:

Box 87

Adress:

Peter Sjöberg

Kontaktperson:

E-post: Telefon:

6
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ps@icell.se

icell.se

Webbplats:

SE556700616701

Momsnummer:

+46 72 21 21 240

7350081-77000-6

GLN:

774604305

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

Certifierade system under införande

Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION
Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?
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Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad,
dag):

2015-12-15

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen
beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

32 kg/m3

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast
tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Bindefiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Termoplast 4<x<8

Termoplast Polyeten 2<x<5 9002-88-4

Termoplast Polyetentereftalat 2<x<5 25038-59-9

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Saltblandning Aluminiumhydroxid <5 21645-51-2

Saltblandning Ammoniumpolyfosfat <2 68333-79-9

Saltblandning Ammoniumsulfat <5 7783-20-2

Saltblandning Silver <0.001 7440-22-4

Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar
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Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper <85

Fas Inbyggd

Komponent Bindefiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Termoplast 4<x<8

Termoplast Polyeten 2<x<5 9002-88-4

Termoplast Polyetentereftalat 2<x<5 25038-59-9

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Saltblandning Aluminiumhydroxid <5 21645-51-2

Saltblandning Ammoniumpolyfosfat <2 68333-79-9

Saltblandning Ammoniumsulfat <5 7783-20-2

Saltblandning Silver <0.001 7440-22-4

Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper <85

4. RÅVAROR
Råvaror
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Komponent

Returpapper

Material

Tidningar

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Borås

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Komponent

Brandhämmare

Material

Saltblandning

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Germany

Stad för råvaruutvinning

Flera

Land för tillverkning/produktion

Germany

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Komponent

Bindefiber

Material

Termoplast

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Norway

Stad för råvaruutvinning

NA

Land för tillverkning/produktion

Denmark

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?
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Material

Returpapper

Vikt/viktprocent

82 %

Andel efter konsumentledet

50

Andel före konsumentledet

100

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år): Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller
liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta
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5. MILJÖPÅVERKAN
Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2014:13

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

-2,4

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]: Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Förnybar energi [MJ]:

0,42

Icke förnybar energi [MJ]:

2,2

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Energiuppgifter för tillverkning och transporter av råvara och produkt. Produkten binder kol. Inverkan från förbättrad isolering i byggnader ej medtaget.

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

6. DISTRIBUTION
Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

Pall 1200 x 1200 mm används för effektiv lastvolym. Skivorna packas i bal av säckplast. Balarna stackas på pall och sveps med pallhuv.

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras skyddade från väta och smuts

Specificera

Övriga upplysningar:

Ingen irritation eller klåda vid hantering av skivorna. Heltäckande klädsel är inte nödvändig. Filterskydd med lägst klass P2 rekommenderas.
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8. BRUKSSKEDET
Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

50-200 år

Livslängden uppskattas motsvara byggnadens.

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet
(2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Termisk isolering minskar byggnadens energianvändning. Isoleringens struktur och täthet motverkar dessutom konvektion i isoleringsutrymmet.

Övriga upplysningar:

9. RIVNING
Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd andningsskydd av typ filterskydd med lägst klass P2 (EN 143)

Övriga upplysningar:
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10. AVFALLSHANTERING
Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Oskadade isolerskivor kan återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan återvinnas som lösull

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkänd förbränningsanläggning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

0303 - 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp:

När den levererade varan blir avfall,  klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

1702 - 02 Trä, glas och plast:

Övriga upplysningar



10 av 10Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och
Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Skattat 85 % RF. Produkten paketeras i torkat tillstånd där mögeltillväxt inte kan ske.

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar



For more information please visit our website at www.steico.co.uk

Environmentally-friendly insulation system
made from natural wood fibres

flex
flexible thermal insulation from wood

| ArEAs of ApplicAtion

Flexible cavity insulation in roof,  
dry wall and floor constructions  

Cavity insulation for partition walls,  
external walls and service zones

• Flexible thermal insulation

• Easy handling and classified as non-irritant to skin

• Good compression strength

• Expands to fit adjoining components

• Excellent insulation properties in winter and summer

• Water vapour open for a healthy room environment

• Helps to regulate the indoor climate

• Provides a green architectural solution

• Ecological and environmentally-friendly, fully recycleable

7



2 STEICOflex

| HEAt protEction

STEICOflex makes a significant contribution to your comfort at home 
due to its excellent insulation performance in winter. STEICOflex 
provides optimum heat protection for your whole structure including 
walls, ceilings and roofs. 

In addition, thanks to its low thermal conductivity and high heat 
capacity, STEICOflex also protects your house against overheating in 
summer. The high material density of approximately 50 kg / m³ and the 
high specific heat capacity of 2100  J / kgK (more than twice as high as 
mineral wool) provide heat insulation on the hottest days. 

| MorE vitAlity in A HEAltHy rooM EnvironMEnt

Whether you feel really comfortable within your own four walls 
depends on many factors but the right environmental climate is 
definitely a key factor , so are pleasant temperature, optimum humidity 
and fresh air.

STEICOflex consists of natural wood 
fibres and demonstrates all the 
advantages of wood as a natural 
building material. This flexible 
insulation board has a water vapour 
open structure, so that water 
vapour can pass through to the 
ventilated cavity – in a similar way 
to breathable fabrics. 

Wood fibres have a much higher 
capacity to retain moisture than 
conventional insulating materials. 
As a result, STEICOflex makes a 
contribution to the regulation 
of the air humidity (e.g. when 
installed as inner wall insulation). Additionally, its high capacity to 
retain moisture prevents condensation risks. The entire construction is 
safeguarded against interstitial condensation.

Using STEICOflex for both external or internal insulation, sound is 
effectively absorbed. Furthermore, due to its strong compression 
resistance and expansion characteristics, STEICOflex contributes to the 
elimination of the airborne sound permanently by ensuring that all 
voids remain filled.

| ArEAs of ApplicAtion 
(according to national regulations)

Between rafter and joist insulation, 
dry wall insulation and loft insulation  

Insulation of timber frame structures

Wall insulation

Internal partition wall insulation
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3STEICOflex

| Ecology

The raw material for all STEICO wood fibre insulating materials 
originates from sustainable forestry, which complies with the strict 
requirements of the FSC® (Forest Stewardship Council). The goal of the 
FSC® is the promotion of environmentally-friendly, socially responsible 
and economically sustainable forest management. Consequently those 
using STEICOflex make a significant contribution to climate protection.

An average tree stores approximately 1 tonne of CO² during its
growth and at the same time produces 0.7 tonnes of oxygen. 
The CO² stored in the trees in the form of carbon remains in the
finished product – while the replanted trees continue to absorb the 
greenhouse gas CO² from the atmosphere.

| MAcHining – siMplE And non AllErgEnic

STEICOflex is characterised by good compression resistance as well as 
dimensional stability. Cut sizes maintain their form and are safe to 
install even when done so overhead. Thanks to the flexible structure of 
the insulation material, smaller unevenness can easily be levelled. 

As with all STEICO natural fibre 
insulating materials, STEICOflex is 
particularly user friendly and will 
not knowingly cause itching or 
scratching – whether during cutting 
or installing. In order to make simple 
and uncomplicated cuts, it is best 
to use a special STEICO insulation 
knife or an electric all purpose saw 
(recommendation: Bosch GFZ A 14 - 35). 
Custom made insulation knives 
available direct from STEICO.

STEICOflex is installed into voids using 
minimum pressure (cut the board 

10 mm oversize to assist friction fitting). For ‚Do-It-Yourself‘ users we 
recommend the use of 2 × 100 mm STEICOflex sheets for an insulation 
thickness of 200 mm. 

STEICOflex’s standard widths are appropriate for general timber frames 
centres. Off cuts may be used to fill small voids to minimize wastage. To 
fill wider voids install the boards in a horizontal direction.

| rAw MAtEriAls

The raw material for STEICOflex comes 
from thinnings of surrounding pine 
forests and from saw mill residue.

No conventional formaldehyde 
or PMDI binders are used in the 
production of STEICO wood fibre 
insulating materials. Based on 
this, STEICOflex falls far below 
the minimum value of 0.1parts 
per million for formaldehyde 
emissions, required by the World 
Health Organisation (WHO).

Due to the constant control of raw 
materials during the production 
and by third party supervision, 
STEICO products are certified as 
emission free and non hazardous.

| tip

When STEICOflex is fitted in winter 
months, a vapour barrier should be 
fitted immediately to the inside face 
to prevent moisture uptake by the 
insulation. 
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| pAckAging stEicoflex

STEICOflex sheets 

thickness 
[mm]

dimensions 
[mm]

weight/m² 
[kg]

pieces / package packages / pallet
coverage /  
pallet [m²]

Approximate
weight / pal. [kg]

20♦ ♦ 1220 * 575 1.00 24 10 168.4 186

30♦ 1220 * 575 1.50 16 10 112.2 186

40 1 220 * 575 2.00 10 12 84.2 186

50 1 220 * 575 2.50 9 10 63.1 186

60 1 220 * 575 3.00 8 10 56.1 186

80 1 220 * 575 4.00 6 10 42.1 170

100 1 220 * 575 5.00 4 12 33.7 170

120 1 220 * 575 6.00 4 10 28.1 175

140 1 220 * 575 7.00 4 8 22.0 160

160 1 220 * 575 8.00 3 10 21.0 170

180 1 220 * 575 9.00 3 8 16.8 190

200 1 220 * 575 10.00 2 12 16.8 200

220 1 220 * 575 11.00 2 10 15.4 170

240 1 220 * 575 12.00 2 10 14.0 175

♦  non-standard item – availability on request

| cHArActEristic vAluEs stEicoflex

Produced and supervised according to EN 13171

Board designation WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF5

Fire class according to EN 13501-1 E

Declared thermal conductivity 
λD [ W / ( m * K )] 0,038

Declared thermal resistance 
RD [( m²* K ) / W]

0.50 (20) / 0.75 (30) / 1.05 (40) / 1.30 (50) / 
1.55 (60) / 2.10 (80) / 2.60 (100) / 3.15 (120) /  
3.65 (140) / 4.20 (160) / 4.70 (180) / 5.25 (200) / 
5.75 (220) / 6.30 (240) 

Density [kg / m³] ca. 50

Water vapour diffusion resistance value μ 1/2

Specific heat capacity  c [J / (kg * K)] 2100

Declared level of airflow resistance 
[( kPa * s ) / m²] ≥ 5

Ingredients wood fibres, polyolefin fibres, 
ammonium phosphate

Waste code (EAK) 030105 / 170201

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

| AdvicEs

STEICOflex must be kept dry

In case of moisture ingress please 
dry immediately and prevent further 

moisture uptake

STEICOflex should be stored flat on a 
level surface

Transport packaging should only be 
removed once the pallet is on a safe  

and level surface 

For dust extraction please refer to 
national requirements

Member of 
WWF

Global Forest & 
Trade Network 
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Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers – Name des Produkts

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
as per ISO 14025 and EN 15804

Owner of the Declaration STEICO SE
Programme holder Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Publisher Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaration number EPD-STE-20150327-IBD1-EN

Issue date 05.02.2016

Valid to 04.02.2021

Wood fibre insulation materials
STEICO SE

www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com
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2 Environmental Product Declaration STEICO – wood fibre insulation

1. General Information

STEICO SE Wood Fibre Insulation Materials
Programme holder
IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germany

Owner of the Declaration
STEICO SE 
Otto-Lilienthal-Ring 30
D-85622 Feldkirchen

Declaration number
EPD-STE-20150327-IBD1-EN

Declared product / Declared unit
 1 m³ wood fibre insulation material

This Declaration is based on the Product 
Category Rules:
Wood based panels, 07.2014 
(PCR tested and approved by the SVR)

Issue date
05.02.2016

Valid to
04.02.2021

Scope:
This Declaration is an EPD which reflects an average 
product of different product ranges which are produced 
in the following factory:
STEICO SE, Route de Cocumont, 47700 Casteljaloux, 
France
The following products were included in the calculation 
of the average:
· STEICOflex
· STEICOtherm
· STEICOtherm internal
· STEICOthermSD
· STEICOunderfloor
· STEICOfloor
· STEICOisorel
· STEICOroof
· STEICOprotect M
· STEICOprotect H
· STEICOuniversal
· STEICOspecial
This document is translated from the German
Environmental Product Declaration into English. It is
based on the German original version EPD-STE-
20150327-IBD1-DE. The verifier has no influence on
the quality of the translation.The owner of the
declaration shall be liable for the underlying information
and evidence; the IBU shall not be liable with respect
to manufacturer information, life cycle assessment data
and evidences.
Verification

The CEN Norm /EN 15804/ serves as the core PCR
Independent verification of the declaration

according to /ISO 14025/
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(President of Institut Bauen und Umwelt e.V.)           internally              x      externally

Dr. Burkhart Lehmann
(Managing Director IBU)

Prof. Dr. Birgit Grahl
(Independent verifier appointed by SVR)

2. Product

2.1 Product description
This Declaration describes a production volume-
weighted average of the wood fibre insulation materials 
STEICOflex, STEICOtherm, STEICOtherm internal, 
STEICOtherm SD, STEICOfloor, STEICOisorel, 
STEICOroof, STEICOunderfloor, STEICOprotect M/H, 
STEICOuniversal and STEICOspecial, which are 
produced in both wet and dry processes.

The wood fibre insulation materials specified in the 
Declaration are used uniformly in accordance with DIN 
EN 13171 as insulating boards and as insulating mats 
for buildings.  
2.2 Application
The products specified under 2.1 are not only 
pressure-resistant wood fibre insulation boards 
produced using the wet process, but also mat-shaped 
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wood fibre insulation mats produced using the dry 
process.
STEICO wood fibre insulation is highly versatile and 
can be used for wall, roof and floor systems. It can be 
used as an acoustic base insulation against impact 
and airborne sound below parquet or laminate floors, 
as an insulation element that can be directly plastered 
for composite thermal insulation systems, and as 
flexible cavity insulation.

2.3 Technical Data
The following information refers to the STEICOtherm 
product range. Information about further products 
specified within the scope of this EPD can be viewed 
at www.steico.net.

Technical construction data
Name Value Unit
Gross density in acc. with /DIN EN 
1602/ 50-265 kg/m3

Material dampness at delivery in 
acc. with /DIN EN 13171/ 6 %

Tensile strength rectangular in 
acc. with /DIN EN 13171/ 0.025 N/mm2

Thermal conductivity declared 
value acc. to /DIN EN 13171/ 0.038 W/(mK)

Water vapour diffusion resistance 
factor in acc. with /DIN EN 13171/ 5 -

Specific thermal capacity 2100 J/(kgK)
Reaction to fire class in acc. with 
/DIN EN 13501-1/ E

Compressive stress at 10% 
deformation in acc. with /DIN EN 
13171/

50 kPa

2.4 Placing on the market / Application rules
Directive (EU) No. 305/2011 applies for placing the 
product on the market in the EU/EFTA (except 
Switzerland). STEICO wood fibre insulation materials 
require a Declaration of Performance taking 
consideration of the harmonised product standard

EN 13171:2012 thermal insulation materials for 
buildings - Factory-made wood fibre (WF) products - 
Specification (STEICOflex, STEICOtherm, 
STEICOtherm internal, STEICOthermSD, 
STEICOisorel, STEICOroof, STEICOprotect M, 
STEICOprotect H, STEICOuniversal and 
STEICOspecial) 

and 

EN 13986:2015, Wood-based panels for use in 
construction - Characteristics, evaluation of conformity 
and marking (STEICOisorel, STEICOunderfloor) and 
CE marking.

The relevant national provisions apply for the use of 
the products, the General building inspection approval 
(abZ) No. Z-23.15-1452 of the German Institute for 
Building Technology (DIBt), Berlin apply in Germany 
for STEICO wood fibre insulation materials in acc. with 
EN 13171.

Further application standards:
 DIN 4108-10:2008-06, Thermal insulation and

energy economy in building
 DIN EN 622-4:2009, Fibre boards

 DIN EN 14964:2006, Rigid underlays for
discontinuous roofing

 Information sheet SIA 2001:2013, Thermal
insulation materials

 ACERMI: Association pour la certification des
matériaux isolants

 ÖNORM B 6000:2010, Factory made
materials for thermal and/or acoustic
insulation in building construction

 BBA: British Board of Agrément, technical
approvals for construction

2.5 Delivery status
The following dimensions refer to the STEICOtherm 
product. Information about further products specified 
within the scope of this EPD can be viewed at 
www.steico.net.
Board thickness: 10 - 200 mm
Length x Width [mm] 1350 x 600
Board thickness: 100 - 160 mm
Length x Width [mm] 1880 x 600

2.6 Base materials / Ancillary materials
 Apart from wood fibres, wood fibre insulation materials 
consist of binding agents and other additives. The 
proportions averaged from the various products for the 
Environmental Product Declaration are:

 wood, primarily coniferous wood: 82.8 %
 water: 6.0 %
 adhesives 1.2 %
 bi-component fibres 1.3 %
 recycled paper 6.3 %
 flame retardants 2.4 %
 miscellaneous 0.1 %

Polyurethane, phenolic resin, sodium silicate and 
paraffin are used as adhesives and for hydrophobic 
treatment. The bi-component fibres consist of 
polyethylene and polypropylene. Aluminium sulphate is 
used as a flame retardant. The apparent density of the 
declared average wood fibre insulation material is 
157.49 kg.

2.7 Manufacture
Explanation of the production sequence using the wet 
process:
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 processing of the raw timber to form wood
chips

 heating of the wood chips under steam
pressure

 defibration of the wood chips through a
defibration process

 mixing of the fibres with water to form a fibre
paste (if required with the addition of the
necessary additives)

 formation of the board through pressing
 cutting the board longitudinally
 drying the boards (160°C – 200°C)
 gluing, cutting and profile creation (product-

dependent)
 stacking, packaging

Explanation of the production sequence using the dry 
process:

 processing of the raw timber to form wood
chips

 heating of the wood chips under steam
pressure

 defibration of the wood chips through a
defibration process

 drying of the fibres in the cyclone dryer
 addition of the bi-component fibres
 submitting the mixture to the production line
 heating and tracing the mixture to form an

insulating mat
 cutting the wood fibre insulation to size
 stacking, packaging

All of the residual products accumulated during 
production are either redirected into the production 
process or are directed to an internal energy recovery 
process. 

Quality assurance systems:
 CE marking in acc. with DIN EN 13171, MPA

North Rhine-Westphalia, Germany
 FSC - SGSCH-COC-050039
 DIN EN ISO 9001:2008 - 1210019741

2.8 Environment and health during 
manufacturing

Health protection 
Owing to the manufacturing conditions, no other health 
protection measures are required beyond the statutory 
and other regulations.

Environmental protection 
Air: Waste air generated during production is cleaned 
in accordance with statutory specifications.

Water/Soil: No direct pollution of water or soil is 
caused by the production process. Production-related 
waste water is treated internally and redirected to 
production. 

2.9 Product processing/Installation
Depending on the board type, STEICO wood fibre 
insulation materials can be processed using standard 
woodworking tools (handsaw, insulation knife, circular 
saw, band saw etc.). Insofar as processing is effected 
without dust extraction, the use of breathing protection 
measures is recommended.
Neither the processing nor the installation of STEICO 
wood fibre insulation materials leads to environmental 
pollution. As far as environmental protection is 
concerned, no additional measures are required.

2.10 Packaging
For the packaging of STEICO wood fibre insulation 
materials, foils made of polyethylene, stickers and 
wood are used. All packing materials are recyclable if 
unmixed, and/or can be recovered as energy.

2.11 Condition of use
The ingredients listed under 2.6 apply for the average 
product under review. The proportions of the 
ingredients vary depending on the product range.

During use, approx. 65 kg of carbon is bound in the 
product. This corresponds to 239 kg of CO2 for full 
oxidation.

2.12 Environment and health during use
Environment: When STEICO wood fibre insulation 
materials are used correctly, there is no hazard 
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potential for water, air or soil according to the current 
state of knowledge (Test report by the Institut für 
Baubiologie (Institute for Building Biology), Rosenheim, 
D) (see verification in Chapter 7).

Health: When STEICO wood fibre insulation materials 
are installed correctly, no health risks or impairments 
are to be expected. It is possible that small quantities 
of product substances may escape. Moreover, no 
health-relevant emissions were detected (Test report 
by the Institut für Baubiologie (Institute for Building 
Biology), Rosenheim, D) (see verification in Chapter 
7).

To guarantee overfulfilment of the statutory limit values 
for emissions, radioactivity, VOCs etc., STEICO wood 
fibre insulation materials are externally tested for these 
(Test report by the Institut für Baubiologie (Institute for 
Building Biology), Rosenheim, D) (see verification in 
Chapter 7).

2.13 Reference service life
On account of the many different possible applications 
for STEICO wood fibre insulation, no reference service 
life is declared. 
Strength in condition of use for STEICO wood fibre 
insulation is defined through the application classes in 
acc. with DIN EN 13171 and DIN EN 622-4. The 
average service life is in the order of that of the 
building.
Influences on ageing when the recognised rules of 
technology are applied.

2.14 Extraordinary effects

Fire
Information in acc. with /DIN EN 13501-1/ 
Brandschutz
Name Value

Building material class in acc. with 
/DIN EN 13501-1/ E

Water
STEICO wood fibre insulation materials have no 
soluble ingredients that are hazardous to water. Wood 
fibre insulation materials are not permanently resistant 
to standing water. Depending on the damage 
symptoms, damaged areas must be replaced, either 
partially or extensively. 

Mechanical destruction
The product is mechanically resistant (pressure, tensile 
load) depending on the insulation material used. In the 
event of damage, uneven soft breakage occurs.

2.15 Re-use phase
When dismantled without damage, STEICO wood fibre 
insulation materials may be re-used for the same 
application after the end of utilisation, or may be re-
used in the same application spectrum in an alternative 
location. Insofar as the wood fibre insulation materials 
are not contaminated, the raw material can easily be 
materially recycled and recovered (e.g. re-admission to 
the production process).

2.16 Disposal
Per kg of wood fibre insulation, STEICO wood fibre 
insulation materials can be used as renewable energy 
sources with a calorific value of approx. 19.3 MJ/kg (u 
= 35%), e.g. for burning in waste incineration plants. 
Process energy as well as electricity can be generated.

European Waste Catalogue (EWC) 030105

2.17 Further information
Detailed information about the products of STEICO SE 
(processing, parameters, approvals) can be found at 
www.steico.net.  

3. LCA: Calculation rules

3.1 Declared Unit
The declared unit is 1m³ wood fibre insulation material 
with an average apparent density of 157.49 kg.

The calculation of the apparent density and of the 
proportions of the product substances in the declared 
unit was effected by means of the production volume-
weighted calculation of the average of the products 
manufactured in the plant.

Details on declared unit
Name Value Unit
Declared unit 1 m3

Conversion factor to 1 kg 0.00635 -
Mass reference 157.49 kg/m3

3.2 System boundary
The declaration type corresponds to an EPD "from 
cradle to gate, with options". It includes the production 
stage, i.e. from provision of the raw materials through 
to the works gate of the door factory (cradle to gate, 
Modules A1 to A3), and parts of the end-of-life stage 
(Modules C2 to C4). It also contains an analysis of the 
potentials and debits over and beyond the product's 
entire life cycle (Module D).
The information module A1 comprises the provision of 
all semi-finished goods that can be found in the 

declared unit as material. Transportation of these 
substances is considered in Module A2. Module A3 
contains all work and expenditures of the manufacture 
of the product and its packaging from the cradle to the 
gate, except the aspects already considered in 
modules A1 and A2. Module C2 describes the 
transportation as far as the disposal or recycling point, 
Module C3 the preparation work which makes thermal 
recycling possible. Furthermore, the CO2 equivalents 
of the carbon inherent in the wood in the product, as 
well as the renewable and non-renewable primary 
energy sources in the product (PERM and PENRM), 
are booked as outflows in Module C3, in accordance 
with EN 16485. The debits and potentials resulting 
from the end-of-life thermal utilisation of the product 
and its packaging are analysed in Module D. 

3.3 Estimates and assumptions
As a general rule, all of the material and energy flows 
for the processes required for production are 
established on site. Nitrogen and carbon monoxide 
emissions are also established site-specifically. All 
other emissions were calculated on the basis of 
published studies - as described in Rüter & Diederichs 
2012.



6 Environmental Product Declaration STEICO – wood fibre insulation

3.4 Cut-off criteria
No known material or energy flows were ignored, not 
even those below the 1 % limit. The total amount of 
ignored input flows is thus definitely below 5 % of the 
energy and mass applied.

3.5 Background data
All background data come from the database /GaBi 
Professional 6 Version 6.4120/ and /ecoinvent 2.2/. 

3.6 Data quality
The data were collected at the production location in 
the period 2013/14. The data obtained were validated 
on a mass basis and according to plausibility 
criteria. With the exception of 2 data sets, all 
background data were taken from the database GaBi 
Professional (6.108), which was last updated in 2013 
The provision of forest wood was taken from a 2008 
publication which is essentially based on information 
from 1994 to 1997. 

3.7 Period under review
The data were recorded for the period 01.07.2013 to 
30.06.2014. All production data collected thus refer to 
a production duration of 12 months. 

3.8 Allocation
No co-product allocations occur in the entire modelling 
process.
Credits from the thermal utilisation of production waste 
are taken into account in Module A3.

3.9 Comparability
Basically, a comparison or an evaluation of EPD data 
is only possible if all the data sets to be compared 
were created according to /EN 15804/ and the building 
context, respectively the product-specific 
characteristics of performance, are taken into account. 

4. LCA: Scenarios and additional technical information

End of Life (C2-C4)
After demolition of the building, it is assumed for waste 
wood removed from it that it is initially transported 
across a distance of 20 km to the next user (C2) where 
it is crushed and sorted (C3). Waste wood is recycled 
(D) and not disposed of. No expenses are therefore
incurred in Module C4.

Name Value Unit
Energy recovery 157.4 kg

Re-use, recovery and recycling potential (D), 
relevant scenario information

The product is recycled in the form of waste wood in 
the same composition as the declared unit at the end-
of-life stage. Thermal recovery in a bio-mass power 
station with an overall degree of efficiency of 35% and 
electrical efficiency of 23% is assumed, whereby 
incineration of 1 tonne wood (atro) (at 18% wood 
moisture content) generates approx. 1231 kWh 
electricity and 2313 MJ useful heat. The exported 
energy substitutes fuels from fossil sources, whereby it 
is alleged that the thermal energy is generated from 
natural gas and the substituted electricity complies with 
the German power mix for 2009.         
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5. LCA: Results

DESCRIPTION OF THE SYSTEM BOUNDARY (X = INCLUDED IN LCA; MND = MODULE NOT DECLARED)

PRODUCT STAGE
CONSTRUCTI
ON PROCESS 

STAGE
USE STAGE END OF LIFE STAGE

BENEFITS AND 
LOADS 

BEYOND THE 
SYSTEM 

BOUNDARIES
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND X X MND X

RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: 1 m³ wood fibre insulation
Parameter Unit A1 A2 A3 C2 C3 D

Global warming potential [kg CO2-Eq.] -2.21E+2 3.67E-1 4.75E+1 1.58E-1 2.40E+2 -3.03E+1
Depletion potential of the stratospheric ozone layer [kg CFC11-Eq.] 6.00E-7 7.33E-10 1.85E-7 3.16E-10 1.21E-8 -2.41E-7

Acidification potential of land and water [kg SO2-Eq.] 5.20E-2 1.58E-3 2.52E-1 6.79E-4 2.21E-3 -1.27E-2
Eutrophication potential [kg (PO4)3--Eq.] 9.36E-3 3.65E-4 6.01E-2 1.57E-4 2.36E-4 6.33E-3

Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants [kg ethene-Eq.] 9.42E-3 1.73E-4 5.81E-2 7.45E-5 1.76E-4 -1.71E-3
Abiotic depletion potential for non-fossil resources [kg Sb-Eq.] 1.76E-5 7.81E-9 1.93E-5 3.36E-9 4.81E-7 -9.69E-6

Abiotic depletion potential for fossil resources [MJ] 2.85E+2 5.16E+0 6.18E+2 2.22E+0 8.96E+0 -4.24E+2
RESULTS OF THE LCA - RESOURCE USE: 1 m³ wood fibre insulation

Parameter Unit A1 A2 A3 C2 C3 D

Renewable primary energy as energy carrier [MJ] 8.74E+0 6.86E-3 1.18E+3 2.95E-3 6.32E+0 2.36E+3
Renewable primary energy resources as material utilization [MJ] 2.51E+3 0.00E+0 1.49E+1 0.00E+0 -2.53E+3 0.00E+0

Total use of renewable primary energy resources [MJ] 2.52E+3 6.86E-3 1.19E+3 2.95E-3 -2.52E+3 2.36E+3
Non-renewable primary energy as energy carrier [MJ] 1.22E+2 5.20E+0 1.52E+3 2.24E+0 7.34E+1 -2.06E+3

Non-renewable primary energy as material utilization [MJ] 1.77E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 -1.77E+2 0.00E+0
Total use of non-renewable primary energy resources [MJ] 2.99E+2 5.20E+0 1.52E+3 2.24E+0 -1.03E+2 -2.06E+3

Use of secondary material [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
Use of renewable secondary fuels [MJ] - 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 -

Use of non-renewable secondary fuels [MJ] - 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 -
Use of net fresh water [m³] 4.58E+0 9.75E-5 2.10E+2 4.20E-5 1.48E+1 -3.17E-1

RESULTS OF THE LCA – OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES: 
1 m³ wood fibre insulation

Parameter Unit A1 A2 A3 C2 C3 D

Hazardous waste disposed [kg] 1.68E-3 0.00E+0 1.13E-5 0.00E+0 0.00E+0 -3.82E-4
Non-hazardous waste disposed [kg] 8.84E-4 0.00E+0 3.40E-2 0.00E+0 0.00E+0 6.85E-8

Radioactive waste disposed [kg] 4.35E-3 9.16E-6 3.57E-1 3.95E-6 2.55E-2 -5.55E-1
Components for re-use [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
Materials for recycling [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 1.57E+2 0.00E+0

Materials for energy recovery [kg] 0.00E+0 0.00E+0 7.76E-1 0.00E+0 1.57E+2 0.00E+0
Exported electrical energy [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
Exported thermal energy [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

6. LCA: Interpretation

The LCA results of Modules A1-A3 are interpreted in 
the following.

After standardisation to overall German emissions, the 
most relevant environmental impacts of the production 
of wood fibre insulation materials (Modules A1-A3) are 
the Global Warming Potential (GWP), the Acidification 
Potential (AP) as well as the Photochemical Ozone 
Creation Potential (POCP).

Global Warming Potential
72 % of the global warming-relevant gases can be 
attributed to the production of the wood fibre insulation 
materials on site (Module A3). With a share of 27 % of 
total emissions, the provision of the raw materials and 
preliminary products is also significant (Module A1). 
Transportation to the factory location (Module A2) 

contributes only 1 % to the global warming potential. In 
the factory, the greenhouse gas balance is dominated 
by the drying of the fibres and of the product (30 % of 
total emissions in Modules A1-A3), the use of 
resources (16 %) as well as electricity requirements for 
fibre production (8.2 %).

Acidification Potential
82 % of the acidification potential (AP) results from the 
production of the wood fibre insulation materials 
(Module A3). 17 % is caused by the provision of the 
raw materials and preliminary products (Module A1). 
Transportation (Module A2) contributes only 1 % to the 
AP. With 52 % of total emissions in the production 
phase (Modules A1-3), the drying of the fibres and of 
the pressed insulation material and with 7 % the 
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provision of heat to boil the fibres are the main 
contributors to the acidification potential.

Photochemical Ozone Creation Potential
Production at the location (Module A1) is responsible 
for 86 % of ozone creation-relevant emissions, 0.3 % is 
caused by transportation (A2), and a further 14 % by 
the production of the raw materials and semi-finished 
goods (A3). At the factory location, the ozone creation 
analysis is dominated by the setting of the adhesives 
and of the additives (52 % of total emissions in 
Modules A1-A3) as well as the provision of heat for the 
drying processes (22 %).

Use of primary energy for energy utilisation
Renewable energy (PERE) is primarily used in the 
form of wood for generating process heat. 99 % of the 
renewable energy is used for the manufacture (Module 
A3). The provision of the raw materials and semi-
finished goods requires only 1 %.
92 % of the non-renewable primary energy (PENRE) 
used in the product system as an energy source is 
consumed in the manufacture (Module A3). 
Transportation requires 0.3 %. The provision of raw 
materials / preliminary products accounts for the 
remaining 8 % (Module A1). At 30 %, the production of 
the fibres has the highest demand for non-renewable 
energy sources during the production phase (Modules 
A1-A3). Moreover, the drying of the fibres and of the 
product consumes 16.4 % and the provision of 

electricity for the infrastructure at the factory location 
consumes 12 % of the non-renewable energy sources.

Range of results
The results for individual products listed under 2.1 
differ from the average results in the Environmental 
Product Declaration. The following table contains the 
maximum deviations from the results from Chapter 5 
for environmental impacts, energy consumption and 
fresh water requirements:

 Parameter  Max. deviation
 GWP  118/-55
 ODP   244/-95
 AP  217/-76
 EP  187/-78
 POCP   134/-70
 ADPE   814/-78
 ADPF  162/-49
 PERE   466/-84
 PERM    57/-69
 PERT   186/-74
 PENRE   140/-59
 PENRM   247/-63
 PENRT   151/-59
 FW   140/-76

The deviations can primarily be attributed to the 
differences in density of the products as well as the 
differences between the wet and dry processes.

7. Requisite evidence

 7.1 Formaldehyde
STEICO wood fibre insulation materials are produced 
without adhesives containing formaldehyde, whether in 
the wet process or in the dry process. 
Test verification for STEICOtherm: Concentration of 
formaldehyde in accordance with DIN EN 717-1 after 
28 days: 0.02 mg/m³. Created by EPH GmbH, 
Zellerscher Weg 24, 01217 Dresden, Test Report No. 
Ha/Br-50, created on 21.05.2105

    7.1 MDI
No binding agents containing isocyanate are used in 
the production of STEICO wood fibre insulation 
materials made using the wet process, or in the 
production of STEICOflex.

7.3 Testing for pretreatment of substances used
No waste wood is used in the production of STEICO 
wood fibre insulation materials. The wood used is 
untreated freshly cut wood (coniferous wood).

7.4 VOC
Test verification for STEICOunderfloor, Test Report 
No. 32708-002, 22.11.2011, eco-Institut, Sachsenring 
69, D-50677 Cologne, D

also
Test verification IBR GmbH, Münchener Strasse 18, 
83022 Rosenheim, Test Report No.: 3013-632, created 
on 21.01.2014

AgBB overview of results (28 days)
Name Value Unit
TVOC (C6 - C16) 80 μg/m3

Sum SVOC (C16 - C22) 0 μg/m3

R (dimensionless) 0.17 -
VOC without NIK 1 μg/m3

Carcinogenic Substances 0 μg/m3

Quotation from IBR Test Report, Page 10:

"The test was terminated after 7 days, since the […] 
termination criteria were fulfilled.[…] Pollution caused 
by the tested substances is not to be expected.

All of the tested material thus meets the requirements 
of the AgBB scheme and of the DIBt approval 
guidelines.      
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1. General Information

IVPU e.V. PU thermal insulation boards made 
of block foam 

Programme holder
IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germany

Owner of the Declaration
IVPU e.V.
Im Kaisemer 5
D-70191 Stuttgart

Declaration number
EPD-IVP-20160147-IBE1-DE

Declared product / Declared unit
1 m² of installed PU thermal insulation board made of 
block foam and a thickness of 12 cm and a thermal 
conductivity (WLS) of 0.026 W/mK 

This Declaration is based on the Product 
Category Rules:
Insulating materials made of foam plastics, 07.2014 
(PCR tested and approved by the SVR)

Issue date
02/09/2016

Valid to
01/09/2021

Scope:
This Environmental Product Declaration applies to 
polyurethane insulation boards made of block foam as 
manufactured by the IVPU members Paul Brauder 
GmbH & Co. KG and puren GmbH.These IVPU 
members represent the majority of companies within 
the German polyurethane block foam market. This 
EPD is based on weighted averages which have been 
determined on the basis of the single values originating 
from the factories of the mentioned manufacturing 
companies (see section 3.1).The owner of the 
declaration shall be liable for the underlying information 
and evidence; the IBU shall not be liable with respect 
to manufacturer information, life cycle assessment data 
and evidences.
Verification

The CEN Norm /EN 15804/ serves as the core PCR
Independent verification of the declaration

according to /ISO 14025/
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(President of Institut Bauen und Umwelt e.V.)           internally              x      externally

Dr. Burkhart Lehmann
(Managing Director IBU)

Prof. Dr. Birgit Grahl
(Independent verifier appointed by SVR)

2. Product

2.1 Product description
Polyurethane rigid foam (PU) is a closed-cell foam and 
factory-made thermal insulating material, which is used 
in the form of insulation boards in building construction, 
as well as for insulation of building equipment and 
industrial installations. The polyurethane insulating 
material (PU) product family comprises the product 
variants polyurethane (PUR) and polyisocyanurate 
(PIR) - see /EN 13165/.PU insulating materials are 
produced as block foam and insulation boards with 
flexible facings.
This Product Declaration covers PU insulation boards 
without facings made of block foam. This EPD is based 
on weighted averages which have been determined on 
the basis of the single values originating from the 
factories of the aforementioned manufacturing 
companies (see section 3.1).

2.2 Application
The scope of application of PU rigid foam insulation 
materials comprises thermal insulation in building 
construction (e.g. pitched roofs, flat roofs, floors, 
ceilings and exterior walls (inside and outside)). 

Furthermore, PU rigid foam is used for insulating 
building equipment and industrial installations. 

2.3 Technical Data
For determining technical data, testing methods as 
stated in /DIN 13165/ and /DIN EN 14308/ are used.

Constructional data
Name Value Unit
Gross density 33 kg/m3

Compressive strength  acc. to 
/DIN EN 826/ ≥ 100 kPa

Tensile strength  acc. to /DIN EN 
1607/ ≥ 100 kPa

Modulus of elasticity acc. to /DIN 
EN 826/ ≥ 4 MPa

Design value thermal conductivity 
(Germany)

0.026-
0.028 W/(m·K)

Nominal thermal conductivity  acc. 
to /DIN EN 13165/

0.025-
0.027 W/(m·K)
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Water vapour diffusion resistance 
factor acc. to /EN 12088/ 40 - 200 -

Creep behaviour or permanent 
compression strength  acc. to /DIN 
EN 1606/

≥ 20 kPa

Maximum service temperature 
acc. to /DIN EN 14706/ up to + 200 °C 

Minimum service temperature  
acc. to /DIN EN 14308/ - Section 
4.3.3

up to – 200 °C 

The gross density of PU insulation boards made of 
block foam for building construction is approx. 33 
kg/m³.For special applications it is possible to 
manufacture boards with a gross density of up to 
approx. 200 kg/m³.Depending on their thickness, the 
boards are manufactured with a gross density of 
approx. 33 kg/m³ with thermal conductivity levels 
between WLS 026 and WLS 028 (up to a thermal 
conductivity level WLS 045 at a gross density of 
approx. 200 kg/m³). These levels correspond to design 
values of thermal conductivity between 0.026 and 
0.028 W/mK or 0.045 W/mK at high gross density. 

 Nominal compressive stress or nominal compressive 
strength at 10 % deformation is at 100 kPa (dh) or 150 
kPa (ds) acc. to /DIN 4108-10/.Higher compressive 
strength up to approx. 3000 kPa is possible. 

Nominal tensile strength is 100 kPa. Higher tensile 
strength is possible.

The water vapour diffusion resistance factor µ of 
polyurethane rigid foam is between 40 and 200 acc. to 
/DIN 4108-4/.

 Maximum moisture absorption of polyurethane rigid 
foam at diffusion and condensation is at approx. 6 % 
by volume. Moisture absorption after freezing and 
thawing was between 2 % and 7 % by volume.

PU rigid foam products for building equipment and 
industrial installations can be used in a temperature 
range from – 200 °C up to + 200 °C.

Polyurethane rigid foam is a distinctive thermosetting 
material and therefore cannot be melted.

2.4 Application rules
When placing the product in the EU/EFTA market 
(except for Switzerland), the /Regulation (EU) No. 
305/2011/ dated 09.03.2011 shall apply. The products 
require a Declaration of Performance taking into 
account the /EN 13165:2012+A1:2015/ Thermal 
insulation products for buildings - Factory made rigid 
polyurethane foam (PU) products - Specification and 
the /CE marking/. If used for building equipment or 
industrial installations the /EN 14308:2009 +A1:2013/ 
Thermal insulation products for building equipment and 
industrial installations. Factory made rigid polyurethane 
foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) 
products. Specification shall be taken into account.

When using the products, the respective national 
regulations shall apply. In Germany, the requirements 
for their application in building construction are defined 
in /DIN 4108-10/. Hygrothermal design values are 
regulated in /DIN 4108-4/.

2.5 Delivery status
Polyurethane insulation boards made of block foam 
are manufactured with plane-parallel surfaces or as 
tapered insulation boards in a thickness range of 20 to 
300 mm. This Product Declaration refers to a board 
thickness of 120 mm. The format of the boards 
depends on the planned application. The width can be 
up to 1,250 mm and the length up to 5,000 mm. 

2.6 Base materials / Ancillary materials
 The PU insulation board made of block foam is 12 cm 
thick and consists of 3.96 kg/m² PU rigid foam. 
Polyurethane rigid foam is formed by the chemical 
reaction of methylene diphenyl diisocyanate (MDI, 
approx. 55-65 %) and polyol (approx. 20-30 %) adding 
low boiling point blowing agents (approx. 4-6 %)This 
Product Declaration refers to insulation boards made 
of block foam that have been foamed using the 
hydrocarbon pentane. Due to the closed-cell structure, 
the blowing agent remains within the foam cells.
Water (approx. 0.5 %), foam stabilisers and catalysts 
(approx. 3 %), as well as flame retardants (chlorinated 
or non-chlorinated phosphoric acid esters, approx. 5 - 
10 %) are added as ancillary materials.
The raw materials used for the production of 
polyurethane rigid foams are mainly obtained from 
crude oil, undergoing several production stages.
Polyols can also be produced from renewable raw 
materials (industrial sugar, glycerin, sorbitol or plant 
oil).
Polyurethane rigid foam materials meet all relevant 
requirements regarding the use of certain substances 
(/Regulation on the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (/REACH/). 
In accordance with the current REACH candidate list, 
the foam formulations contain no SVHC substances. 
Polyurethane rigid foam does not contain volatile 
isocyanates.

2.7 Manufacture
Polyurethane rigid foam insulation boards made of 
block foam are produced on block units. In this 
manufacturing process, the polyurethane reaction 
mixture pours from a mixing head onto a paper base 
and foams up to a height of approx. 90 cm.
After the cooling phase, the rigid foam blocks are cut to 
boards with the desired dimensions.

Quality assurance
The declared products as per /DIN EN 13165/ bear the 
quality mark of the “Überwachungsgemeinschaft 
Polyurethan-Hartschaum”. Quality assurance is based 
on surveillance and certification by independent 
Notified Bodies.

2.8 Environment and health during 
manufacturing

No health protection measures extending beyond the 
legally-mandated work protection measures for 
industrial businesses are required during the entire 
manufacturing process. No special environmental 
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protection measures apart from the legal provisions 
are required.  

2.9 Product processing/Installation
Polyurethane rigid foam boards can be cut, sawed, 
milled, and abraded with conventional construction 
tools and portable machines. They can be fixed either 
mechanically or by gluing. It is possible to glue the 
boards by using either hot-setting or cold-setting 
adhesives following the manufacturer's 
recommendations. Alternatively, PU rigid foam boards 
can be laid loosely, e.g. on floors.
Joints between cut PU boards on roof ridges, hips or 
valleys are to be sealed with polyurethane in-situ foam 
without thermal bridges.
While sawing, abrading, and milling insulation boards, 
dust is generated. When working on an industrial 
scale, workers who carry out these processes are to 
protect themselves by wearing an appropriate dust 
filter mask (see leaflet of the “Berufsgenossenschaft 
der Chemischen Industrie” on respiratory protection).
Dust concentration in the air (general limit of dust 
concentration as per /TRGS 900/, Technische Regeln 
für Gefahrstoffe) must not exceed the following values:
-   10 mg/m³ (measured as inhalable fraction)
-   1.25 mg/m³ (measured as alveolar fraction).
These limits are time-weighted averages assuming an 
8-hour exposure per day, 5 days a week, during 
working lifetime.
Cutting leftovers can be thermally utilised in waste 
incineration plants or be returned to the manufacturer 
for recycling.
 

2.10 Packaging
Primarily plastic foils are used for packaging. 
 

2.11 Condition of use
Under normal conditions of use, the material does not 
undergo any changes in terms of substance during its 
service life. Polyurethane is resistant to most 
chemicals used in construction and does not rot. 
 

2.12 Environment and health during use
The requirements of the Committee for Health-related 
Evaluation of Building Products (/AgBB/) have been 
met. Measurements of emissions using testing 
chambers in accordance with the relevant testing 
norms (/DIN EN 717-1/ and /DIN (EN) ISO 16000-6, 9 
and 11/) showed that volatile organic substances 
(VVOC, VOC) are emitted in small quantities in the 
form of the hydrocarbon pentane.
Regarding the current REACH candidate list, the foam 
formulations contain no SVHC substances (see section 
2.6).
Polyurethane insulating materials are odourless. 
 

2.13 Reference service life
When used properly, the service life of polyurethane 
rigid foam corresponds to the service life of the 
insulated construction components (40 - 50 years, 
/BNB/).The insulating performance stays the same 
throughout the entire service life. 
 
 

2.14 Extraordinary effects

Fire
According to national approvals, polyurethane 
insulating materials made of block foam are classified 
either as normally ignitable (B2 acc. to /DIN 4102-1/ or 
E acc. to /DIN EN 13501-1/) or as non-readily ignitable 
(B1 acc. to/ DIN 4102-1/ or C acc. to /DIN EN 13501-
1/). In case of fire, PU rigid foam carbonises without 
dripping off burning droplets and does not tend to 
smoulder. 

  
When burning, sooty products, water vapour, carbon 
monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, as well as 
traces of hydrogen cyanide are formed. The 
composition of the smoke gas is the same as with 
other nitrogen-containing organic substances. The 
toxicity of the combustion gases mainly depends on 
the amount of burned material in relation to the size of 
the room in which the gases are distributed and it also 
depends on the ventilation conditions in the affected 
area.
   

Water
Due to the predominant closed-cell structure, insulating 
materials made of polyurethane rigid foam absorb 
water only in small quantities. They are not 
hygroscopic, i.e. they do not absorb water vapour from 
the air. When unexpectedly exposed to water (e.g. 
flood), only very small amounts of soluble substances 
are emitted. 
 

Mechanical destruction
If the product is mechanically destroyed, there are no 
relevant effects on the environment. 
 

2.15 Re-use phase
Dismantling polyurethane insulating materials as well 
as sorting and waste identifying can be done without 
difficulties if they are mounted mechanically or laid 
loosely. Clean and undamaged polyurethane insulation 
boards can be re-used, re-utilised from material 
recycling, or recycled as raw material (glycolysis). 
Glycolysis means that at approx. 200°C, polyurethane 
rigid foam waste is transformed into a fluid substance 
called glycolysis polyol, which can be used again as 
raw material in the production of polyurethane.
When re-utilised from material recycling, polyurethane 
rigid foam waste is used to produce press boards. In 
this process, cutting and mounting leftovers, as well as 
construction waste, are mechanically shredded and 
subsequently pressed into board-shaped products 
while adding binding agents. PU pressed adhesive 
boards are a high-quality material which are used to 
insulate window frames and thermal bridges et al. 
 

2.16 Disposal
According to the /Kreislaufwirtschaftsgesetz/ (Circular 
Economy Act) and the Regulation on the European List 
of Waste Materials (/AVV/), polyurethane insulating 
material shall not be disposed of without prior 
treatment. The waste disposal code for construction 
waste is 170604. With thermal treatment, the energy 
content of the insulating material is recovered. 
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2.17 Further information
Please visit www.ivpu.de and www.daemmtbesser.de 
for further information on PU insulating materials. 

3. LCA: Calculation rules

3.1 Declared Unit
The declared unit is 1 m² of installed PU thermal 
insulation board made of block foam and has the 
following specifications: 

Declared Unit
Name Value Unit
Declared unit 1 m2

Gross density 33 kg/m3

Thickness 12 cm
Thermal conductivity 0.026 W/(m·K)
Thermal resistance  (R value) 4.6 m²•W/K
Weight of the declared unit 3.96 kg/m²
Conversion factor to 1 kg 0.253 m²/kg

The LCA results can be converted linearly for other 
gross density or board thickness values.

This EPD is based on weighted averages, which have 
been determined on the basis of the single values 
originating from the factories of the two above-
mentioned IVPU members Paul Bauder GmbH & Co. 
KG and puren GmbH (EPD Class 2a).
Energy consumption and the quantity of production 
waste have been weighted according to the quantities 
of produced PU rigid foam in m3. Raw material 
consumption has been weighted according to 
produced quantities in kg.

3.2 System boundary
Type of EPD: cradle to gate - with options
The life-cycle assessment considers the following 
modules of the life cycle:
· production and provision of raw materials (A1)
· transporting raw materials (A2)
· production including packaging (A3)
· transport to construction site (A4)
· installation in buildings (recycling or thermal
treatment of cutting leftovers and packaging waste)
(A5)
· transport to End of Life (C2)
· waste treatment: energy for shredders (C3)
· thermal treatment in waste incineration plants (MVA)
- (C4)
· use potential beyond the system's boundary due to
energy substitution in the MVA (D).

3.3 Estimates and assumptions
For all input, specific GaBi data sets were available.
Currently, waste from PU foam production and 
leftovers from cutting on construction sites can be 
handled using mainly material recycling (see 2.15). 
However, using a worst-case approach, in this EPD 
the incineration and the consequent energy benefit 
beyond the system boundary shall be considered and 
be declared in module D.

3.4 Cut-off criteria
In this study, all available data from the production are 
taken into account, i.e. all used raw materials, used 
thermal energy, as well as electrical power 
consumption. Therefore, even materials and power 
consumption levels that have a share of less than 1 % 
are considered and the cut-off limit of 5 % acc. to the 
PCR Part A is met.
The manufacturers have provided data on transport 
expenditures for all relevant material flows. Machinery 
and installations required for the production are 
neglected.

3.5 Background data
Background data originates from the GaBi software 
database from thinkstep AG (/GaBi ts 2016D/).The 
German electrical power mix is used for production 
while the European power mix is used for the use 
potentials in module D. The last revision of the used 
data was less than 6 years ago.

3.6 Data quality
The data used are primary data originating from the 
industry and were gathered by the IVPU in 2015.2 
IVPU members (see above) participated in this data 
gathering. These IVPU members represent the 
majority of companies within the German polyurethane 
block foam market. This EPD is based on weighted 
averages, which have been determined on the basis of 
the single values originating from the factories of the 
aforementioned manufacturing companies.
The data's quality as well as its technological, 
geographical, and chronological significance can be 
classified as very good.

3.7 Period under review
The data basis is based on production data from 2015, 
considering a time span of 12 months.

3.8 Allocation
When thermally treated in waste incineration plants 
(MVA), recycling as well as use potentials beyond the 
system boundary for power and thermal energy in 
module D are taken into account in an input-specific 
manner considering elemental composition as well as 
calorific values. Due to distribution throughout all of 
Europe, the substitution processes in module D refer to 
the reference area of Europe (EU-27).
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3.9 Comparability
Basically, a comparison or an evaluation of EPD data 
is only possible if all the data sets to be compared 
were created according to /EN 15804/ and the building 

context, respectively the product-specific 
characteristics of performance, are taken into account. 
The used background database has to be mentioned.  

4. LCA: Scenarios and additional technical information

The following technical information serves as the basis 
for the declared modules. If modules are not declared 
(MND), it may also be used for developing specific 
scenarios in the context of a building assessment.

Transport to construction site (A4)
Name Value Unit
Litres of fuel 159 l/100km
Transport distance 500 km
Capacity utilisation (including 
empty runs) 85 %

Gross density of products 
transported 33 kg/m3

Installation in buildings (A5)
Name Value Unit
Materia loss 5 %
Packaging waste 0.04 kg

End of life cycle (C1-C4)
Name Value Unit
Reuse 0 kg
Energy recovery 396 kg
Landfilling 0 kg

Reuse, recovery, and recycling potentials (D), 
relevant scenario data
100 % thermal treatment in an MVA.
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5. LCA: Results

DESCRIPTION OF THE SYSTEM BOUNDARY (X = INCLUDED IN LCA; MND = MODULE NOT DECLARED)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X

RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: 1 m² of installed PU insulation board made of block 
foam
Param

eter Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3 C4 D

GWP [kg CO2-Eq.] 1.48E+1 2.89E-1 5.40E-1 5.72E-2 1.02E-1 8.74E+0 -4.00E+0
ODP [kg CFC11-Eq.] 2.34E-5 1.32E-12 4.00E-7 2.62E-13 7.25E-11 2.59E-11 -1.29E-9
AP [kg SO2-Eq.] 3.06E-2 1.64E-3 6.18E-4 3.24E-4 2.84E-4 3.51E-3 -6.26E-3
EP [kg (PO4)3--Eq.] 4.90E-3 4.09E-4 1.08E-4 8.09E-5 2.54E-5 8.91E-4 -6.37E-4

POCP [kg ethene-Eq.] 1.96E-2 -6.73E-4 2.12E-4 -1.33E-4 1.96E-5 2.36E-4 -6.72E-4
ADPE [kg Sb-Eq.] 2.88E-5 1.92E-8 4.89E-7 3.80E-9 3.34E-8 6.87E-8 -6.71E-7
ADPF [MJ] 3.06E+2 3.97E+0 5.24E+0 7.85E-1 1.11E+0 2.07E+0 -5.52E+1

Caption
GWP = Global warming potential; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential of land and water; EP = 
Eutrophication potential; POCP = Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants; ADPE = Abiotic depletion potential for non-

fossil resources; ADPF = Abiotic depletion potential for fossil resources
RESULTS OF THE LCA - RESOURCE USE: 1 m² of installed PU insulation board made of block foam
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3 C4 D

PERE [MJ] 1.63E+1 2.26E-1 2.38E-1 4.46E-2 4.98E-1 2.27E-1 -8.87E+0
PERM [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
PERT [MJ] 1.63E+1 2.26E-1 2.38E-1 4.46E-2 4.98E-1 2.27E-1 -8.87E+0

PENRE [MJ] 2.26E+2 3.98E+0 5.56E+0 7.88E-1 1.78E+0 2.33E+0 -6.72E+1
PENRM [MJ] 9.90E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
PENRT [MJ] 3.25E+2 3.98E+0 5.56E+0 7.88E-1 1.78E+0 2.33E+0 -6.72E+1

SM [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
RSF [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0

NRSF [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
FW [m³] 9.47E-2 5.65E-4 2.26E-3 1.12E-4 7.69E-4 2.02E-2 -1.38E-2

Caption

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of 
renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of 

non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-
renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy resources; SM = Use 
of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh 

water
RESULTS OF THE LCA – OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES: 
1 m² of installed PU insulation board made of block foam
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3 C4 D

HWD [kg] 1.46E-5 3.01E-7 2.55E-7 5.96E-8 1.13E-9 1.30E-9 -2.56E-8
NHWD [kg] 3.60E-1 3.35E-4 4.54E-3 6.62E-5 1.07E-3 8.92E-3 -2.33E-2
RWD [kg] 7.65E-3 5.69E-6 1.30E-4 1.13E-6 2.69E-4 1.06E-4 -4.78E-3
CRU [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
MFR [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
MER [kg] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 4.04E+0
EEE [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 5.09E-1 0.00E+0 0.00E+0 1.31E+1 0.00E+0
EET [MJ] 0.00E+0 0.00E+0 1.16E+0 0.00E+0 0.00E+0 3.02E+1 0.00E+0

Caption
HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed; CRU = Components 

for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical energy; EEE = Exported 
thermal energy

6. LCA: Interpretation

Modules A1-A3: Impacts on the environment of the 
production stage are mainly determined by raw 
material production and processing in A1.
In all impact categories, upstream processes prior to 
the production of isocyanate have significant effects, 
especially in the depletion potential of the stratospheric 

ozone layer (ODP, Ozon Depletion Potential). 
However, some effects can also be attributed to the 
upstream processes in the production of polyol and to 
a small extent to the use of flame retardants.
For example within the impact category Global 
Warming Potential (GWP), isocyanate has a significant 
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effect (approx. 50 %) while polyols and flame 
retardants only have a moderate share in the overall 
result (approx. 10 %, respectively).

Non-renewable primary energy consumption (PENRE) 
can mainly be attributed to the upstream processes 
within the production of isocyanate and  polyol (approx. 
70 % in total).

Module C4: The environmental load in C4 is caused by 
the combustion of the PU insulation board.

Module D: The utilisation potential for the next product 
system originates from substituting primary energy for 
the generation of power and steam in MVAs that 
thermally treat the PU insulation boards.

7. Requisite evidence

 7.1     VOC emissions
Emission tests on PU boards made of block foam 
found that the VOC values are significantly below the 
limits determined by the AgBB scheme /PU Europe 
Technical Dossier/.The tests were conducted by the 
research organisations Eurofins/Denmark, VTT/Finland 
and /WKI/Germany, among others.

VOC emissions
Name Value Unit
Overview of Results (28 Tage) - μg/m3

TVOC (C6 - C16) 0 - 100 μg/m3

Sum SVOC (C16 - C22) 0 - 10 μg/m3

R (dimensionless) 0 - 5 -
VOC without NIK 0 - 100 μg/m3

Carcinogenic Substances 0 μg/m3

7.2        Isocyanate emission
In the analysis conducted by the Fraunhofer Institut für 
Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut /WKI (1998)/, 
no isocyanate emission could be detected in the 1-m³ 
test chamber. SUPELCO cartridges have been used 
for detecting MDI.
The detection limit is at 10 ng/m³.

7.3        Formaldehyde
Emission tests on PU boards made of block foam only 
detected very small quantities of formaldehydes < 3 
μg/m3 (/PU Europe Technical Dossier/ and /Eurofins 
Test Report/). This is significantly below the threshold 
value of 120 μg/m3 (Class E1).

8. References

Institut Bauen und Umwelt
Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin(pub.):
Generation of Environmental Product Declarations 
(EPDs);
www.ibu-epd.de

ISO 14025
DIN EN ISO 14025:2011-10: Environmental labels and 
declarations — Type III environmental declarations — 
Principles and procedures

EN 15804
EN 15804:2012-04+A1 2013: Sustainability of 
construction works — Environmental Product 
Declarations — Core rules for the product category of 
construction products

Product category rules for construction products 
part A: Calculation rules for LCAs and requirements 
on the background report. Version 1.3 (2014-08).

Product category rules for construction products 
part B:
Requirements of the EPD for foam plastics insulation 
materials.2014-07, www.ibu-epd.com

GaBi ts
thinkstep AG; GaBi ts: Software-System and Database 
for Life Cycle Engineering.Copyright, TM.Stuttgart, 
Leinfelden-Echterdingen, 1992-2016.

GaBi ts documentation
Documentation of GaBi ts: Software-System and 
Database for Life Cycle Engineering.Copyright, 
TM.Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen, 1992-2016. 
http://www.gabi-software.com/support/gabi/

Further references:
AgBB
Evaluation scheme for VOCs from construction 
products; approach for assessing health risks caused 
by volatile organic compounds (VOCs and SVOCs) 
from construction products, version July 2012.

AVV
Regulation on the European List of Waste Materials 
2011, last amended by Art. 5, section 22 of the Law 
dated 24 February 2012 (BGBI. I S.212).

BNB
Nutzungsdauern von Bauteilen für 
Lebenszyklusanalyse nach Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen (BNB), Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (Service life of building 
components for life cycle analysis according to the 
assessment system Nachhaltiges Bauen (BNB), 
Federal Institute for Research on Building, Urban 
Affairs and Spatial Development), 2011

CE marking
European Commission: The Blue Guide on the 
implementation of EU product rules, 2014, chapter 
4.5.1 („CE Marking“).

DIN 4102-1
DIN 4102-1:1998-05, Fire behaviour of building 
materials and building components - Part 1: Building 
materials; concepts, requirements and tests.

DIN 4108-4
DIN 4108-4:2013-02, Thermal insulation and energy 
economy in buildings - Part 4: Hygrothermal design 
values.

http://www.bau-umwelt.de


9 Environmental Product Declaration IVPU e.V. – PU block foam

DIN 4108-10
DIN 4108-10:2008-06, Thermal insulation and energy 
economy in buildings - Part 10: Application-related 
requirements for thermal insulation materials - Factory-
made products.

DIN CEN/TS 14405
DIN CEN/TS 14405:2004-09, Characterization of 
waste - Leaching behaviour tests - Up-flow percolation 
test (under specified conditions); German version 
CEN/TS 14405:2004.

DIN EN 826
DIN EN 826:2013-05, Thermal insulating products for 
building applications - Determination of compression 
behaviour; German version EN 826:2013

DIN EN 1606
DIN EN 1606:2013-05, Thermal insulating products for 
building applications - Determination of compressive 
creep; German version EN 1606:2013

DIN EN 1607
DIN EN 1607:2013-05, Thermal insulating products for 
building applications - Determination of tensile strength 
perpendicular to faces; German version EN 1607:2013

DIN EN 12088
DIN EN 12088:2013-06, Thermal insulating products 
for building applications - Determination of long term 
water absorption by diffusion; German version EN 
12088:2013

DIN EN 12457-1
DIN EN 12457-1:2003-01, Characterization of waste - 
Leaching; Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges - Part 1: One stage batch 
test at a liquid to solid ration of 2 l/kg with particle size 
below 4 mm (without or with size reduction); German 
version EN 12457-1:2002.

DIN EN 12457-2
DIN EN 12457-2:2003-01, Characterization of waste - 
Leaching; Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges - Part 2: One stage batch 
test at a liquid to solid ration of 10 l/kg with particle size 
below 4 mm (without or with size reduction); German 
version EN 12457-2:2002.

DIN EN 12457-3
DIN EN 12457-3:2003-01, Characterization of waste - 
Leaching; Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges - Part 3: Two stage batch 
test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for 
materials with high solid content with particle size 
below 4 mm (without or with size reduction); German 
version EN 12457-3:2002.

DIN EN 12457-4
DIN EN 12457-4:2003-01, Characterization of waste - 
Leaching; Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges - Part 4: One stage batch 
test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with 
particle size below 10 mm (without or with limited size 
reduction); German version EN 12457-4:2002.

DIN EN 13165 
DIN EN 13165:2016-09, Thermal insulation products 
for buildings - Factory made rigid polyurethane foam 
(PU) products - Specification; German version EN 
13165:2012+A1:2015. (This norm covers polyurethane 
rigid foam (PUR) and polyisocyanurate rigid foam 
(PIR)).

DIN EN 13501-1
DIN EN 13501-1:2010-01, Fire classification of 
construction products and building elements - Part 1: 
Classification using data from reaction to fire tests; 
German version EN 13501-1:2007+A1:2010.

DIN EN 14308
DIN EN 14308:2016-03, Thermal insulation products 
for building equipment and industrial installations - 
Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and 
polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification; 
German version EN 14308:2015.

DIN EN 14706       
DIN EN 14706:2013-01, Thermal insulating products 
for building equipment and industrial installations - 
Determination of maximum service temperature; 
German version EN 14706:2012.

DIN EN 717-1
DIN EN 717-1:2005-01, Wood-based panels - 
Determination of formaldehyde release - Part 1: 
Formaldehyde emission by the chamber method; 
German version EN 717-1:2004.

ISO 16000
Indoor air. Part 6:2011 - Determination of volatile 
organic compounds in indoor and test chamber air; 
Part 9:2006 – Determination of the emission of volatile 
organic compounds from building products and 
furnishing -- Emission test chamber method; Part 
11:2006 – Determination of the emission of volatile 
organic compounds from building products and 
furnishing - Sampling.

IVPU
IVPU news: Article “Gutachten über die Abgabe 
flüchtiger Bestandteile aus PUR-Hartschaum- 
Wärmedämmstoffen” (Report on emission of volatile 
components from PUR rigid foam insulating materials), 
no. 64 dated June 1999.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (Circular Economy Act)
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung 
von Abfällen (Act to Promote Circular Economy and 
Safeguard the Environmentally Compatible 
Management of Waste) - Version of June 2012 with 
amendments dated May 2016

PU Europe Technical Dossier
Technical Dossier for amendment to mandate M103 
VOC/SVOC emissions, doc.15/169, 2015.

Eurofins Test Report
Product Emissions Test, October 2013.

REACH
REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 



10 Environmental Product Declaration IVPU e.V. – PU block foam

dated 18 December 2006 on the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH).
 
TRGS 900 
Arbeitsplatzgrenzwerte (Occupational exposure limit 
values), 2014.
 
Regulation (EU) No. 305/2011
REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

dated 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction products 
and repealing Council Directive 89/106/EEC.

WKI
Fraunhofer Institut für Holzforschung, Wilhelm-
Klauditz-Institut WKI, test report number 861/98 dated 
7.12.1998 /IVPU/ “Untersuchungsberichte über die 
Abgabe flüchtiger Bestandteile aus Polyurethan-
Dämmstoffen” (Test reports on emissions of volatile 
components from polyurethane insulating materials).



Publisher
Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germany

Tel +49 (0)30 3087748- 0
Fax +49 (0)30 3087748- 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

Programme holder
Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr 1
10178 Berlin
Germany

Tel +49 (0)30 - 3087748- 0
Fax +49 (0)30 – 3087748 - 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

Author of the Life Cycle Assessment
thinkstep AG
Hauptstraße 111
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Tel +49 711 341817 0
Fax +49 711 341817 25
Mail info@thinkstep.com
Web www.thinkstep.com

Owner of the Declaration
IVPU Industrieverband Polyurethan-
Hartschaum e.V.
Im Kaisemer 5
70191 Stuttgart
Germany

Tel +49 711 2268716
Fax +49 711 29 49 02
Mail ivpu@ivpu.de
Web www.ivpu.de

mailto:info@bau-umwelt.com
mailto:info@bau-umwelt.com

