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Definiera värdekedjan

Steg i stålets livscykel
• Gruvdrift: brytning av malm, sovring, anrikning och tillverkning av
pellets eller sinter
• Reduktion: järnmalm reduceras till råjärn (svalnat = tackjärn) i t.ex.
masugn
• Färskning: minskar järnets kolhalt, blir ”stål” (kolhalten < 0,15 %)
eller ”gjutjärn” (0,15 % - 2 %)
• Bearbetning/tillverkning: stål bearbetas genom valsning till ”platta”
eller ”långa” stålprodukter.
• Transport
• Användning
• Återvinning: stålprodukter samlas och smälts i smältugn, ersätter
jungfruligt stål i tillverkningen
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Figure 1 Process overview from raw materials to hot rolled coil
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Figure 2 Process overview from hot rolled coil to cold formed hollow section
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Figure 3 Hot finishing of cold formed hollow sections
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Datainsamling och analys

Arbetsgång
Identifiera relevanta EPD:er och livscykelstudier
Tillgängliga EPD:er gicks igenom.
Skillnader i metodik analyserades.
Resultaten av de olika EPD:erna sammanställdes i
en Excelmatris.
• Resultat grupperades utifrån relevanta parametrar
• Max- och minvärde av klimatpåverkan jämfördes för
att bestämma relevanta parametrar
•
•
•
•

Datainsamling
• EPD:er från BauForumStahl, Tata Steels, SSAB, World Steel
Association, Norska stålförbundet, Skanska Norge AS, AK
Mekaniske AS, EMV Construction AS, Contiga AS används för att
analysera klimatpåverkan (GWP) från de utvalda produkterna i ett
livscykelperspektiv.
• EPD:erna saknar generellt sett uppdelning av klimatpåverkan på
olika livscykelsteg.
• Inga EPD:er täcker hela livscykeln
– Alla startar med vaggan
– Vissa slutar vid fabriksgrind, vissa vid verkstaden, vissa vid
konstruktionsplatsen.
– Vissa börjar igen vid demontering, andra har bara med avfallshantering.

EPD:erna täcker ej hela livscykeln
xxxxxxxxxx
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Parameter
GWP
ODP
AP
EP
POCP*
ADPM
ADPE

A1 - A3
1,30

5,13E-08
3,12E-03
3,71E-07
3,11E-03
-1,64E-05
16,10

A4
2,39E-02
4,18E-13
3,16E-05
2,52E-08
3,39E-05
8,92E-10
3,31E-01

A5
3,50E-03
7,72E-13
3,60E-06
1,40E-09
4,00E-06
1,67E-08
4,30E-02

B1-7
-

C1
1,79E-03
3,84E-13
1,81E-06
7,20E-10
2,01E-06
8,34E-09
2,13E-02

C2
2,98E-03
5,22E-14
3,95E-06
3,14E-09
4,23E-06
1,11E-10
4,14E-02

C3
-

C4
-

D
-2,26E-01
-4,55E-07
-5,40E-04
-5,10E-08
-5,30E-04
-1,28E-05
-2,80

Analys
• Olika parametrar identifieras som kan antas påverka
produkternas klimatfotavtryck:
–
–
–
–
–

Produkt
Produktionsland/region
Elmix vid produktion
Producent
Andel återvunnet stål i produktionen

• Parametrarna är inte inbördes oberoende.
• Parametrarnas inverkan på klimatpåverkan testades
sedan en i taget.

Elmix och återvunnen råvara
• Information om elmix och andel återvunnen råvara
saknades, ingen analys kunde göras

Tillverkningsland
• Ingen signifikant
skillnad, skillnaden
på grund av andra
faktorer är större
än skillnad pga
tillverkningsland

Produkt
• Öppna profiler visar
lägre GWP än andra
produkter.
• Rör och grovplåt visar
högre GWP än övriga.
• Men skillnaden p.g.a.
andra faktorer är
större än skillnaden
mellan olika produkter
• Differentiering utifrån
produkt kan inte göras
entydigt

Producent
• Ingen signifikant skillnad i GWP för samma produkt
från olika producenter.
• Däremot är transportledet olika från producentgrossist. Detta används för differentiering.

Analys av skillnad i klimatpåverkan
• Information om elmix och andel återvunnen råvara
saknades, ingen prövning kunde göras.
• Ingen signifikant skillnad baserat på tillverkningsland.
• Skillnad för olika produkter, men skillnad mellan olika
studier för samma produkt är större. Därför osäkert att
använda för differentiering i räknesnurran.
• Differentiering kan göras utifrån transportsträcka och
transportsätt, baserat på kombination av produkt och
grossist.

