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SAMMANFATTNING 

Sveaskog och Tyréns ser möjligheter att öka kunskapen i världen om miljöpåverkan av svensk 

skogsråvara. Vid miljödeklarationer och livscykelanalyser för byggprojekt används data från olika 

databaser, där Ecoinvents miljödatabas är en av de större.  

 

Förstudien syftar till att undersöka vad som krävs för att fylla på databasen Ecoinvent med 

relevanta och korrekta data om svensk skogsråvara och svenska träprodukter. Förhoppningen är 

att förstudien leder till ett genomförandeprojekt där databasen fylls på med svenska processer, 

därmed kommer svensk skogsråvara att gynnas när företag och myndigheter gör aktiva val och 

använder databasen för att beräkna och minska sin totala miljöpåverkan. 

 

Vid inledande kontakt med Ecoinvent konstaterades att de är intresserad av specifik data för 

svenska generiska träprocesser. Vid genomgång av databasen visade det sig att det redan idag 

finns en underliggande svensk träprocess för skogsbruk som kan ligga som grund för mer 

kommersiella svenska träprocesser som sågat och torkat virke. Om svenska sågverk kan hjälpa 

till med statistik i ett genomförandeprojekt skulle generisk data från svensk sågverksindustri 

inklusive torkning och hyvling kunna publiceras. Detta tillsammans med svensk transportdata 

skulle innebära generiska svenska data för träprodukter genom hela kedjan från skog till färdig 

sågad vara. 

 

 
 

  



 

 

 

Uppdrag: 269098,  TCN - Förstudie Svensk skogsråvara i Ecoinvent 

miljödatabas 

2016-08-24 

Beställare: Luleå tekniska universitet  

 

O:\UME\269098\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\PM_Justerat efter granskning.docx 

3(9) 

INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Sveaskog och Tyréns ser möjligheter att öka kunskapen i världen om miljöpåverkan av svensk 

skogsråvara. Vid miljödeklaration av byggprojekt i används data från olika databaser, där 

Ecoinvents miljödatabas är en av de större. Databasen används också regelbundet av olika 

företag och organisationer som utför livscykelanalyser (LCA) för att förstå och minska sin 

miljöpåverkan. 

 

Data som finns i Ecoinvents miljödatabas för skogsråvara är begränsad, och det finns få rena 

svenska processer med information om skogsråvara med Svenskt ursprung. Detta förefaller vara 

en nackdel, då skogsråvara i andra länder ofta är påverkad av bl.a. mycket mer elektricitet från 

fossila bränslen mm. 

 

I denna studie vill Sveaskog och Tyréns, i samverkan med Träcentrum Norr, göra en studie om 

vad som krävs för att fylla på databasen Ecoinvent med Svenska processer. Förhoppningen är att 

förstudien leder till ett genomförandeprojekt där databasen fylls på med svenska processer, 

därmed kommer svensk skogsråvara att gynnas när företag och myndigheter använder 

databasen för att beräkna och minska sin totala miljöpåverkan. 

1.1.1 LIVSCYKELANALYSER (LCA)  

En livscykelanalys (LCA) kvantifierar en produkts eller en tjänst potentiella miljöpåverkan under  

hela dess livscykel och uttrycker resultaten i olika miljöpåverkanskategorier såsom global  

uppvärmningspotential, övergödningspotential, försurningspotential, etc. LCA- metodik är  

standardiserad enligt SS-EN- ISO 14044:2006 och definieras som:   

 

”LCA berör miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel från  

anskaffning av råmaterial och vidare till produktion, användning, slutbehandling (end- of-life),  

återvinning och slutlig kvittbildning (d.v.s. från vaggan till graven”)   

 

I detta PM jämförs miljöpåverkan av några processer i Ecoinvent och utvalda 

miljövarudeklarationer (EPD). I dessa jämförelser används endast miljöpåverkanskategorin 

potentiell klimatpåverkan för enkelhetens skull. 

1.2 SYFTE 

Förstudien syftar till att undersöka vad som krävs för att fylla på databasen Ecoinvent med 

relevanta och korrekta data om svensk skogsråvara och svenska träprodukter. 

 

1.3 METOD 

 Genomgång av Ecoinvents databas och för att se hur många processer som finns  för 

trävaruprodukter. Genomgång av Ecoinvents befintliga europeiska träprocesser. Undersöka 

vilka indata träprocesserna är uppbyggda av. 

 Ta kontakt och föra dialog med Ecoinvent för att klargöra om och hur det går tillföra fler 

svenska processer för några trävaruprodukter. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Då förstudien är relativt liten, kan tidsåtgången när det gäller insamling av svensk data till ett 

framtida genomförandeprojekt inte uppskattas. 
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2 RESULTAT  

2.1 TRÄPROCESSER I ECOINVENT 3.2 

Olika processer för träprodukter i Ecoinvent är uppbyggda av många underliggande processer 

och kan i sig även utgöra underlag till vidare förädlade träprodukter. I själva träkedjan ingår allt 

från produktion av diesel till skördarna och energin till växthusen för att driva fram nya plantor 

till sågverksproduktionens samlade miljöpåverkan. I figur 1 visas en schematisk bild över hur 

processerna i Ecoinvent är uppbyggda. 

  

I Ecoinvents databas finns både marknadsprocesser och produktionsprocesser. 

Produktionsprocesserna utgör i grunden underlag till marknadsprocesserna men många 

marknadsprocesser återfinns även som underlag till produktionsprocesser.  

Exempelvis så utgör olika länders produktion av diesel grunden till en marknadsprocess där 

marknadsandelar från olika dieselproduktioner samt genomsnittliga transporter till återförsäljare 

tillsammans utgör processen ”Diesel burned in building machine {GLO} market for”. Att 

fördelningen baseras på en global marknad indikeras av ”GLO”. Processen ”Diesel burned in 

building machine {GLO} market for” används vidare i en mängd olika träprocesser; som bränsle 

till skördare, till transporter eller till industrin mm. 

 

 

Figur 1. Förenklad systematisk bild över utvalda delar av databasen Ecoinvent 3.2 som visar 

uppbyggnaden av träprocesser och träprodukter. Förkortningen {RER} visar processer för Europeisk 

produktion och {RoW} anger global produktion. I Ecoinvent ingår långt fler processer än vad den 

schematiska bilden visar och pilarna exemplifierar några underliggande processer till skogsvägar, 

skogsbruk och den kommersiella produkten limträ.   

 

I Ecoinvents databas finns idag ca 150 kommersiella träprodukter som produktionsprocesser 

och knappt 100 kommersiella träprodukter som marknadsprocesser. De kommersiella 

produkterna är: 

 

 Träfiberskivor som exempelvis MDF, OSB, plywood och spånskivor  

 Sågade trävaror med olika fukthalt som även kan vara hyvlade. Sågade trävaror finns för 

både mjuka träslag samt hårda träslag  

 Limträ för inom- och utomhusbruk 

 Korslimat trä för inom- och utomhusbruk 

 Träull 

 

Anledningen till att det finns ganska många processer är att de flesta processerna även finns för 

Hela världen (RoW), Europa (RER), Schweiz (CH) och Kanada (CA-QC) samt att olika 

allokeringsmodeller appliceras för en och samma process. En anledning till att Schweiz finns 

som enskilt land är att Ecoinvent grundades här och att mycket data finns tillgängligt. 

Anledningen till att Kanada finns med är att de är en stor träproducent och indata finns 

tillgängligt. 
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Intressanta träprocesser för svensk del är de produkter som främst produceras i Sverige dvs 

olika sågade trävaror och limträ som listas i tabell 1. Idag är europeiska snittdata det bästa valet 

i Ecoinvent om svenska träprodukter ska modelleras. 

  

Tabell1. Träprocesser för kommersiella träprodukter i Ecoinvent 3.2 som är intressanta för svensk 

träindustri då produktion sker i landet.  

1 m3 Sawnwood, softwood, dried (u=10%), planed {RER}| production  

1 m3 Sawnwood, softwood, dried (u=20%), planed {RER}| production  

1 m3 Sawnwood, softwood, raw, dried (u=10%) {RER}| production  

1 m3 Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {RER}| production 

1 m3 Laminated timber element, transversally prestressed, for outdoor use {RER}| laminated 
timber element production, for outdoor use  

1 m3 Glued laminated timber, for outdoor use {RER}| production  

1 m3 Glued laminated timber, for indoor use {RER}| production  

{RER}|innebär att indata ska representera ett europeiskt snitt  

 

2.2 UNDERLAGSDATA TILL DAGENS TRÄPROCESSER I ECOINVENT 3.2 

Vid genomgång av indata och uppbyggnaden av olika träprocesser för kommersiella 

träprodukter i Ecoinvent listade i tabell 1 visar det sig att de till stor del är uppbyggda av globala 

snittdata. Även Europeiska processer (RER) baseras först och främst på globala processer men 

med procentuella inslag av europeiska snittdata. Detsamma gäller processer från själva 

behandlingen av virke dvs sågverksindustrin där Ecoinvent använder globala processer. 

 

Vid en djupdykning långt ner i underliggande processer återfanns svenska och tyska indata från 

skogsbruk som ett av underlagen till europeiska snittdata för några av träprodukterna. Dessa 

data ligger ganska långt ner i de olika träbearbetningsprocesserna och står för endast en liten 

andel av den potentiella klimatpåverkan i träprocesser för den kommersiella träprodukten. För 

de fyra översta processerna för sågat och sågat/hyvlat trä i Tabell 1 återfanns förvånande nog 

inte den svenska eller tyska processen med i uppbyggnaden. 

 

Den svenska och tyska skogsbruksprocessen inkluderar allt från preparering, plantering, 

gallring, avverkning, byggnation och underhåll av skogsbilvägar fram till att virket läggs upp vid 

skogsbilvägen. Processen heter: 

 

“Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {SE}| softwood forestry, 

pine, sustainable forest management”  

 

Processen finns både för både tall och gran. Symbolen {SE} visar att svensk data använts. Indata 

kommer främst från olika publicerade artiklar och avhandlingar men även statistik från 

Skogsstyrelsens och exempelvis uppgifter från Sveaskog angående skogsbilvägar. I Bilaga 1 

finns all underlagsdata för processen “Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood 

under bark {SE}| softwood forestry, pine, sustainable forest management” presenterad. 

 

En snabb analys av klimatpåverkan i Sima pro med metoden IPCC 2013 GWP 100 presenteras i 

figur 2. Resultaten visar att en kubikmeter trä från den svenska processen att ta fram virke till 

upplag på skogsbilväg har större potentiell klimatpåverkan med 16 kg CO2 ekv jämfört med den 

Tyska processen som har 13 kg CO2 ekv. Skillnaden ser ut att härröra från att virke i Tyskland i 

högre utsträckning tas ut manuellt. Både den svenska och tyska processen har lägre potentiell 

klimatpåverkan än den likvärdiga globala processen: 

 

“Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {RoW}| softwood forestry, 

pine, sustainable forest management”  
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Figur 2. Skillnad i potentiell klimatpåverkan för 1 m
3

 trä för den tyska och den svenska processen 

“Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {SE}/{DE}| softwood forestry, 

pine, sustainable forest management” i databasen Ecoinvent 3.2. Allt från  preparering, plantering, 

gallring, avverkning, byggnation och underhåll av skogsbilvägar fram till att virket läggs upp vid 

skogsbilvägen omfattas. Processen har utvärderats i Sima pro med metoden IPCC 2013 GWP 100a 

V1.02. 

 

2.2.1 SKOGSBRUKETS ANDEL AV MILJÖPÅVERKAN FÖR EN TORKAD OCH HYVLAD TRÄPRODUKT  

För att prioritera och fokusera på ”rätt” ny indata från svenska träprodukter kan en enkel 

jämförelse mellan miljöpåverkan från skogsbruket och vidare förädling i sågverksindustrin 

göras. Den totala potentiella klimatpåverkan från 1m
3

 sågad, torkad och hyvlad träprodukt, som 

exempelvis plankor, beräknas i Ecoinvent 3.2 till 108 kg CO2 ekv för den aktuella europeiska 

kommersiella träprocessen: 

 

“1 m3 Sawnwood, softwood, dried (u=20%), planed {RER}| production” 

 

Detta kan jämföras med den tidigare omnämnda svenska processen för skogsbruk där den 

potentiell klimatpåverkan är 16 kg CO2 ekv per 1 m
3

 trä, där allt fram till att virket läggs upp vid 

skogsbilvägen omfattas. Skogsbruket står alltså för mindre än en sjättedel av miljöpåverkan för 

de slutgiltiga träprodukterna. Fokus bör därmed ligga på rimliga snittvärden och indata för 

processer som sker senare i förädlingskedjan och som har större betydelse ur miljösynpunkt, 

som svensk el och bränslemix samt energiförbrukning i sågverken och övrig träförädling 

tillsammans med transporter (avstånd och utsläpp av bränsle). 

 

2.3 JÄMFÖRELSE I KLIMATPÅVERKAN MELLAN TRÄPRODUKTER I ECOINVENT 3.2 OCH 

ANDRA KÄLLOR 

Tyréns har de senaste åren arbetat en hel del med livscykelanalyser för byggnadsmaterial och 

därigenom bland annat olika träprodukter. Skillnaden mellan generiska data som från databasen 

Ecoinvent 3.2 och specifika data från olika leverantörer och utredningar är stora för träprodukter 

liksom för andra byggnadsmaterial. Dock är skillnaderna mellan generiska och specifika data för 

olika träprodukter generellt större än för andra byggnadsmaterial som exempelvis 

betongprodukter. I tabell 2 syns skillnaderna där en specifik träprodukt från Martinsons visar en 

potentiell miljöpåverkan som är endast en femtedel av generiska data från Ecoinvent. Denna 

stora skillnad i miljöpåverkan mellan Ecoinvents generiska data och specifika data är en av 

anledningarna till att Tyréns sett ett behov av uppdatering av generiska trädata i Ecoinvent.  
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Tabell 2. Potentiell klimatpåverkan/m
3

 för generiska data för trä från databasen Ecoinvent samt 

specifika data från EPD (miljövarudeklarationer) och indata från SP Trätek. 

 
Klimatpåverkan 

kg CO2 eq/m3 
Källa  

Sawnwood, softwood, dried (u=10%), planed {RER}| production 116,9 Ecoinvent 3.2  

Sawnwood, softwood, dried (u=20%), planed {RER}| production 107,6 Ecoinvent 3.2 

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=10%) {RER}| production 96,2 Ecoinvent 3.2  

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {RER}| production 80,7 Ecoinvent 3.2 

Sågad träravara SP Trätek (fuktkvot 18 %) 1 21,6 Trätek 

Laminated timber element, transversally prestressed, for outdoor 
use | production 

218,2 Ecoinvent 3.2  

Glued laminated timber, for outdoor use {RER}| production 235,1 Ecoinvent 3.2 

Glued laminated timber, for indoor use {RER}| production 214,8 Ecoinvent 3.2 

EPD Limträ Martinsons (fuktkvot12%) 2 39 EPD 

1. SP Trätek. SP (2000). Miljöfakta om trä och träprodukter, kontenta 0009032, SP-INFO 
2000:09032; Jarnehammar, Anna; Norén, Joakim. 
2. Limträ, Martinsons såg AB (2015). Environmental Product Declaration – Limtre. NEPD- 346236-NO. 
 

2.4 DIALOG MED ECOINVENT ANGÅENDE INFÖRANDE AV SVENSKA TRÄPROCESSER 

I detta förprojekt togs kontakt med Ecoinvent via telefonmöten och mail. Tereza Lévová har varit 

kontaktperson som även fört en diskussion med ansvarig för träprocesser inom organisationen. 

Vid inledande möten konstateras att Ecoinvent har ett intresse av data för svenska träprodukter 

sida vid sida med Schweiziska, Europeiska eller Globala snittdata.  

 

Vissa underliggande processer/indata, till exemepel användning av motorsåg eller produktion av 

skördare, vill Ecoinvent inte ha landspecifika data för. Svenska träprocesser som listas nedan är 

däremot enligt preliminärt förhandsbesked intressanta. 

 

 Sawnwood, softwood, raw, dried (u=10%) {SE}| production 

 Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {SE}| production 

 Sawnwood, softwood dried (u=10%) planed {SE}| production 

 Sawnwood, softwood dried (u=20%) planed {SE}| production 

 Glued laminated timber, for outdoor use {SE}| production  

 Glued laminated timber, for outdoor use {SE}| production 

 

Den inledande kontakten innebär att de första stegen för att publicera data i Ecoinvent redan är 

avklarade enligt den schematiska bilden i figur 3. Nästa steg är att bestämma vilka träprodukter 

eller underliggande data som ett fortsättningsprojekt ska fokusera på. Det finns ingen kostnad 

för att publicera nya data i Ecoinvent förutom själva arbetskostnaden för att ta fram underlag. 

Ecoinvent bistår med handledning och ska också granska och godkänna alla nya processer, 

vilket deras organisation bekostar. 
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Figur 3. Visar en schematisk bild över hur nya indata publiceras i Ecoinvents databas. 

2.5 HUR MÅNGA OCH VILKA SVENSKA TRÄPROCESSER KAN INFÖRAS I ECOINVENTS 

DATABAS 

Hur många svenska träprocesser som kan införas begränsas naturligtvis av att Ecoinvent ska 

tycka att det är relevanta processer och godkänna införandet. I ett fortsättningsprojekt är det 

dock först och främst arbetsinsatsen av att ta fram indata som begränsar antalet processer. 

Arbetsinsatsen för att ta fram underlagsdata kan vara betydande och i ett första skede 

rekommenderas att fokus läggs på att: 

 

 

1. Publicera data för fyra svenska processer:  

 

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=10%) {SE}| production 

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {SE}| production 

Sawnwood, softwood dried (u=10%) planed {SE}| production 

Sawnwood, softwood dried (u=20%) planed {SE}| production 

 

Vid publiceringen bör “Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under 

bark {SE}| softwood forestry, pine/spruce, sustainable forest management” ligga som 

grund tillsammans med andelen importerat virke “Sawlog and veneer log, softwood, 

measured as solid wood under bark {RoW}| softwood forestry, pine, sustainable forest 

management”. 

 

I de svenska processerna bör i ett första steg svensk el och bränslemix till sågverken 

och övrig träförädling tillsammans med underlag för svenska virkestransporter (avstånd 

och utsläpp av bränsle) infogas. Om engagemanget är tillräckligt stort från de största 

svenska sågverken kan tillräckligt statistiskt underlag från sågverksindustrin inklusive 

torkning och hyvling publiceras. Bland annat energiförbrukning och energislag kan då 

spegla svenska förhållanden.  

 

2. Publicera data för ytterligare svenska processer som exempelvis limträprodukter 

För dessa vidareförädlade träprodukter bör en publicering av svenska processer kunna 

genomföras med en mindre arbetsinsats efter att svensk data för torkat och hyvlat virke 

tagits fram.  
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3. På sikt bör även underlag till processerna för furu och gran “Sawlog and veneer log, 

softwood, measured as solid wood under bark {SE}| softwood forestry, pine/spruce, 

sustainable forest management” uppdateras. Denna tidiga uppströmsprocess utgör dock 

en mindre andel av den slutgiltiga miljöpåverkan och har relativt färska indata i 

Ecoinvent 3.2. 

 

 

Indata måste inhämtas från skogsbolag och sågverksindustrin tillsammans med publicerade 

artiklar, ny statistik från skogsstyrelsen och skogsbrukets datacentral där uppgifter om bland 

annat volymer och transporter kan inhämtas. 

 

3 SLUTSATSER 

Förstudiens viktigaste slutsatser är kortfattat: 

 

 Ecoinvent är intresserad av att ta fram generiska dataset som är representativa för 

svenskt skogsbruk och svenska kommersiella träprodukter..  

 Redan i dag finns en underliggande svensk träprocess i Ecoinvent för svenskt skogsbruk 

som kan utgöra grund för mer kommersiella svenska träprodukter som sågat och torkat 

virke. 

 Om svenska sågverk kan hjälpa till med statistik skulle specifik data från svensk 

sågverksindustri inklusive torkning och hyvling kunna publiceras. 

 Svensk data för skogsbruk och sågverk skulle tillsammans med svensk transportdata 

innebära  svenska data för träprodukter genom hela kedjan från skog till färdig sågad 

vara. 

 

 

De befintliga svenska skogsbruksprocesserna för furu och gran “Sawlog and veneer log, 

softwood, measured as solid wood under bark {SE}| softwood forestry, pine/spruce, sustainable 

forest management” som redan idag finns i Ecoinvents databas är en mycket bra grund att bygga 

vidare på. 

 

I ett första steg bör fyra mer kommersiella processer för svenska sågade träråvaror publiceras i 

Ecoinvent 3.2.  Dessa kan sedan ligga till grund för exempelvis svenska vidareförädlade 

träprodukter som svenskt limträ. 

 

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=10%) {SE}| production 

Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) {SE}| production 

Sawnwood, softwood dried (u=10%) planed {SE}| production 

Sawnwood, softwood dried (u=20%) planed {SE}| production 

 

I de svenska processerna bör svensk el och bränslemix samt energiförbrukning i svenska 

sågverk tillsammans med underlag för förhållanden för svenska trä- och virkestransporter ses 

över som ett första steg. Nya vetenskapliga artiklar tillsammans med statistik från exempelvis 

skogsstyrelsen och skogsbrukets datacentral kan hjälpa en bra bit på vägen.  

 

Ett engagemang från svenska skogsbolag och sågverk när det gäller att hjälpa till med statistik 

skulle kunna innebära att generisk data från svensk sågverksindustri inklusive torkning och 

hyvling kan publiceras. Då kan verklig energiförbrukning och energislag i dagens moderna 

sågverk även synas i Ecoinvents databas. 

 

Underlaget till de befintliga svenska skogsbruksprocesserna för furu och gran “Sawlog and 

veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {SE}| softwood forestry, pine/spruce, 

sustainable forest management” bör konfirmerats/uppdaterats på sikt. 

 

 

 



BILAGA 1. Underlagsdata till "Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {SE}" 

Sawlog and veneer log, softwood, measured as solid wood under bark {SE}| softwood forestry, pine, sustainable forest management | Alloc Rec, U 
Average composition of 1 m3 solid wood under bark, harvested in Sweden 
    

Resources       
Energy, gross calorific value, in biomass 9996 MJ Energy content of wood 
Wood, soft, standing 1 m3 Resource input, referring to wood under bark 
Occupation, forest, intensive 1871 m2a Area occupied for the production of wood over one rotation period 

Transformation, from traffic area, rail/road embankment 0,09 m2 Area of forest roads per ha 
Transformation, to forest, intensive 23 m2 no comment 
Occupation, traffic area, rail/road embankment 7,12 m2a Area occupied by forest roads over one roation period 

Transformation, to traffic area, rail/road embankment 0,09 m2 no comment 

Carbon dioxide, in air 888 kg 
Resource input, referring to total biomass harvested, i.e. wood including 
bark 

Transformation, from forest, intensive 23,4 m2 Area of forest, excluding forest roads per ha 
    

Materials/fuels       
Power sawing, without catalytic converter {RER}| 
processing  

0,10 hr 
average input per m3 covering hand-held gasoline-driven equipment used 
for site preparation, tending and pruding (attributing per ha values to total 
amount of wood harvested) as well as the amount of power sawing per 
harvested m3, see general comment for details 

Gravel, crushed {GLO}| market for  9,3 kg 3979 kg gravel /ha of wood for maintenance and construction of forest roads 
over rotation period 

Tree seedling {RER}| tree seedling production, in heated 
greenhouse  

3,3 p calculated as 29.6% of the seedlings coming from heated greenhouses in 
Sweden 

Harvesting, forestry harvester {RER}| harvesting, 
forestry harvester  

0,14 hr 
average input per m3, see general comment for details 

Tree seedling {RER}| tree seedling production, in 
unheated greenhouse  

7,9 p calculated as 29.6% of the seedlings coming from heated greenhouses in 
Sweden 

Forwarding, forwarder {RER}| forwarding, forwarder  0,11 hr average input per m3, see general comment for details, covers the 
forwarding of stemwood, the forwarding of chips chipped in the stand as well 
as bundles of energy wood plus mechanical site preparation 

Skidding, skidder {RER}| skidding, skidder  0,001 hr average input per m3, see general comment for details 
  



    

Electricity/heat       
Diesel, burned in building machine {GLO}| market for  15,76 MJ 63.9 MJ diesel/m3 of wood for distribution of gravel for maintenance 

construction of forest roads over rotation period PLUS diesel for planting 
activities, productivity 500 seedlings/PMH, diesel consumption 7l/PMH, 
converted to MJ 

 

 

SimaPro 8.2.0.0; Process 
Category type; Material 
Process identifier; EI3ARUNI000011519604120 
Type; Unit process 
Process name; softwood forestry, pine, sustainable forest management SE 
Date; 2015-11-30 
Record; data entry by: Frank Werner frank@frankwerner.ch Idaplatz 3, 8003 Zürichis active author: 
Generated by: Frank Werner frank@frankwerner.ch Idaplatz 3, 8003 Zürich 
Ecoinvent 3 
is copyright protected: true 
Collection Method; sampling procedure: Literature 
Data treatment; extrapolations: see Geography and Technology 
For Sweden forestry processes for the 3 main tree species are modelled: 1. Hardwood: birch 2. Softwood Spruce 3. Softwood Pine 
 
The inventories are based on several literature sources, mainly Kilpeläinen et al. (2011), Berg & Lindholm (2004), Berg & Karjalainen (2003) and Yrjolä 
2002. Some process data for stand establishment and maintenance was taken from Albrecht et al. (2009). 
The datasets cover in particular: 
• stand establishment with planting and/or natural regeneration, depending on the tree species, based on Kallio & Leinonen (2005) (as for Finland). For 
seedling production in heated and unheated greenhouses, data from Aldentun (2002) is used. The ratio between seedlings from heated and unheated 
greenhouses as calculated to meet the energy consumption for seedling production as reported by Kilpeläinen et al. (2011). Planting is modelled according 
to Albrecht et al. (2008); 
• site preparation, including soil scarification with harrows or similar equipment as well as ditch cleaning (Kilpeläinen et al. 2011); 
• tending, young growth tending, and cleaning have been inventoried based on Albrecht et al. (2009); for birch, the scenario for beech by Albrecht et al. 
(2009) has been assumed; 
• maintenance construction of forest road according to information from Svaeskog (personal communication,2007); 
• thinning and final harvest, whereas it has been assumed that 98% of the harvesting from thinning und final harvest are done in a fully mechanised way with 
harvester and forwarder, and 2% of the harvesting are done in a motor-manual way with power saw and forest tractor (based on Klvac & Skoupy 2009). 



 

Table 1-2 compiles the parameters used for the inventorying of the stand establishment and maintenance over one rotation period for each tree species: 
 
Table 1-1 lists the parameters of the inventoried tree species and their sources: 
 
This dataset covers the production and harvesting of 1 m3 of stemwood, pine, solid, under bark, plus the relative share of enery wood from slash from 
sustainable forest management as the prevailing management practices in Sweden. 
 
Due to the prevailing practice of clear-cutting in final harvest and due to the sketched practices for site preparation, the area of productive forestry in Sweden 
has been classified as „forest, intensive“ according to the CORINE classification of land covers. 
The production volumes for the assortments of energy wood are converted to kg dry mass within the dataset for ecoinvent 3. 
The global production volumes of the newly inventoried tree species birch as well as the amount of bundles of energy wood are extrapolated via the Gross 
Domestic Product of Sweden and the world respectively (GDP Welt 70‘210‘920 Mio. US $ / GDP Sweden 539‘387 Mio. US $= 130) . This estimate is not 
really meaningful; the corresponding global dataset is, however, required as a technical precondition of the ecoinvent 3 software. 
 
 

Within the scope of the datasets, eventual fertilization, redistribution of wood ash or the extraction of stumps for energetic purposes has not been 
considered. 
The total harvest and assortments have been assumed for the inventoried tree species over one rotation period. Total harvesting over one rotation period 
has been estimated from the following sources and from the rotation periods as listed in Table 1-2: 
• birch: yield estimated based on Hynenen et al. (2008), who assume a total harvest of between 360 and 560 m3 /ha, plus 8.1% of the commercial volume 
as „GROT“ for energy purposes (Skogsstyrelsen 2012); 
• spruce: yield estimate based on (1995, 2004) quoted after (Kallio & Leinonen 2005), whereas 75% of the theoretically available biomass are extracted for 
energy purposes (Kallio & Leinonen 2005); 
• pine: yield estimated from the ratio of the yield estimates for spruce and pine as documented in Table 1-3. 
Table 1-3 compiles the total harvest over one rotation period and its relative distribution in main assortments, in m3 solid under bark (sub), based on own 
calculations. 
 
References: 
Albrecht, S., S. Rüter, J. Welling, M. Knauf, U. Mantau, A. Braune, M. Baitz, H. Weimar, S. Sorgel, J. Kreissig, J. Deimling and S. Hellwig (2009): ÖkoPot - 
Ökologische Potenziale durch Holznutzung gezielt fordern. Abschlussbericht zum BMBF-Projekt FKZ 0330545. Universität Stuttgart, Universität Hamburg, 
Hamburg. 
Berg, S. and T. Karjalainen (2003): Comparison of greenhouse gas emissions from forest operations in Finand and Sweden. Forestry, 76(3): 271-284. 
Berg, S. and E.-L. Lindholm (2004): Energy use and environmental impacts of forest operations in Sweden. Journal of Cleaner Production, 13(1): 33-42. 
Eriksson, L. N. (2008): Comparative analyses of forest fuels in a life cycle perspective with a focus on transport systems. Resources, Conservation and 
Recycling, 52(2008): 1190–1197. 



Eriksson, L. N. and L. Gustavsson (2008): Biofuels from stumps and small roundwood - costs and CO2 benefits. Biomass and Bioenergy, 32: 897-902. 
Hakkila, P. (1995): Procurement of Timber for th efinnish Forest Industries. The Finnisch Forest Research Institute, Helsinki. 
Hakkila, P. (2004): Developoing technology for large-scale production of forest chips. Technology Programme Report 6/2004, Tekes, Helsinki. 
Hynyne, J., P. Niemisto, A. Viherä-Aarnio, A. Brunner, S. Hein and P. Velling (2009): Silviculture of birch (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh.) 
in northern Europe. Forestry, 83(1): 103-119. 
Kallio, M. and A. Leinonen (2005): Production technology of forest chips in Finland. VTT, Jyväskyla. 
Kärhä, K. (2011): Industrial supply chains and production machinery of forest chips in Finland. Biomass and Bioenergy, 35: 3404-3413. 
Kilpeläinen, A., A. Alam, H. Strandman and S. Kellomäki (2011): Life cycle assessment tool for estimating net CO2 exchange of forest production. GCM 
Bionenergy: 1-11. 
Klvac, R. and A. Skoupy (2009): Characteristic fuel consumption and exhaust emissions in fully mechanized logging operations. Journal of Forest Research, 
14(6): 328-334: referring to Freitas 2004. 
Lindholm, E.-L. (2010): Energy use and environmental impact of roundwood and forest fuel production in Sweden; doctoral thesis. Swedish University of 
Agricultural Sciences, Uppsala. 
Schweinle, J. (2000): Analyse und Bewertung der forstlichen Produktion als Grundlage für weiterführende forst- und holzwirtschaftliche Produktlinien-
Analysen. Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Hamburg, Komissionsverl. Max Wiedebusch, Hamburg. 
Schweinle, J. and C. Thoroe (2001): Vergleichende Ökobilanzierung der Rohholzproduktion in verschiedenen Forstbetrieben. Mitteilungen der 
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Nr. 204, Kommissionsverlag Max Wiedebusch, Hamburg. 
Skogforsk (2006): Fuel consumption in forestry continues to fall. Results from Skogforsk, Skogforsk, Uppsala. 
Skogsstyrelsen (2012): Swedish Statistical Yearbook of Forestry 2012. Skogsstyrelsen/Swedish Forst Agency, Jonkoping. 
Yrjolä, T. (2002): Forest management guidelines and practices in Finland, Sweden and Norway. Interal Report No. 11, European Forest Institute, Joensuu. 
 
 

In Sweden thinnings and final harvests are done fully mechanised in the so-called „cut-to-length“ system. Klvac & Skoupy (2009) estimate that 98% of the 
total harvest of stemwood are harvested with harvesters and forwarders in a fully mechanised system whereas only 2% are harvested motor-manually with a 
power saw and a forest tractor. 
Tops and branches are either chipped in the stand or forwarded as loose material or as bundles that have been produced with an energy wood harvester. 

In Table 1-4 the effort is estimated for the harvesting of an average m3 of stemwood from thinnings and harvesting over one rotation period. In the final step 
at the bottom of the table, the PMH/m3 as documented in literature for Swedish conditions have been adapted to be consistent with the fuel consumption 
inventoried in the ecoinvent datasets on forest machinery and as reported for Swedish forestry operations. These adaptations are due to the average size of 
harvesters and forwarders used in Sweden, which deviates from the size of the forest machinery inventoried in the respective dataset (see Kärhä 2011, 
Skogforsk 2006). 
 
For the chipping in the stand a productivity of 25 m3bulked/PMH is assumed (based on Cremer & Velazquesz 2007, referring to Lechner et al. 2007)); for the 
bundling of slash, an energy wood harvester is inventoried with a productivity of 9 m3 solid/PMH for spruce, 6.5 m3 solid/PMH for pine and 8.3 88m3 
solid/PMH for birch (Kallio & Leinonen 2005). 



For the forwarding, a productivity of 25 bundles/PMH is assumed for Swedish condition, while an average length of 3 m and an average diameter of 0.75 m 
diameter is assumed for a bundle (Eriksson 2008, Kallio & Leinonen 2005). This adds up to a productivity of 88 m3bulked/PMH for the forwarding of bundles 
with a diesel consumption of 9.5 l/h of the forwarder (Gustavsson 2011). 
For wood chips chipped in the stand a productivity of the forwarding of 70 Sm3 bulked/PMH with a diesel consumption of 9.5 l/h of the forwarder is assumed. 
Losses of biomass during the production chain are disregarded due to the relatively rough estimates within the production chain of wood chips and bundles 
(see Erikkson & Gustavsson 2008 for more information). 
Due to the available data, it has not been possible to distinguish productivities for the individual tree species. 
Harvesting of all assortments for the reference year 2011 has been taken from the Statistical Yearbook 2012 (Skogsstyrelsen 2012); total harvest consists of 
the harvested stemwood plus the harvested tops and branches (GROT) for energetic purposes. The distribution of the total harvest in the harvests of each 
tree species have been made based on information from Svaeskog and the values on percentages in Table 1-3. 
 
Production volume: 13877401 m3 
 

Included activities start: The activity starts with site preparation assuming natural regeneration and/or planting including seedling production (as applicable 
for the species see general comments field) and includes all process related to forest management, including site preparation, planting,  tending, young 
growth tending, clearing, thinnings and harvesting operations including the processing of wood fuel to chips, bundles and chopped wood (logs for energy) 
over one rotation period. It covers also the maintenance and construction of forest roads. 
 
Included activities end: This activity ends with the assortments at the forest road and includes eventual drying before transportation. 
Energy values: Undefined (default) 
 
Start date: 2010-01-01 
End date: 2015-12-31 
Is data valid for entire period: true 
Macro-economic scenario name: Business-as-Usual 
Version: 3.0.3.0 
Created: 2013-08-11T19:40:11 
Last edited: 2015-10-15T13:35:42 
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