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Innledning 
Denne rapporten er utarbeidet av siv.ing. Katharina Bramslev og ing. Sunniva Baarnes, 

hambra, på oppdrag fra Gaia Trondheim v/ prosjektleder Kristin Støre Wigum. Oppdraget er 

en leveranse inn mot prosjektet «Stavneblokka-en videreutvikling». 

 

Oppdraget har bestått i å sammenligne Stavneblokkas miljødata opp mot ECOproduct 

kriteriene og utarbeide et klimagassregnskap for produktet og sammenligne med andre 

produkter med liknende bruksegenskaper. 

 

Ansvarlig i prosjektgruppen for innhenting av miljødata har vært Anne Sigrid Nordby ved 

NTNU, som har samarbeidet om dette med Kenneth Urdhals, produksjonsansvarlig og HMS-

ansvarlig hos Stavne A&K.  
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Sammendrag 
 

Stavneblokka er et konstruksjonselement basert på resirkulerte trematerialer satt inn i en 

treramme. Konstruksjonselementet har en fast størrelse på 0,30x0,60x0,18 = 0,0324 m3 og 

kan benyttes som veggelement. Det er primært tenkt som innvendig vegg, men kan også 

benyttes som utvendig vegg.  

 

Stavneblokka kommer meget godt ut i en miljøvurdering. 

  

Det er gjort en kvalitativ ECOproduct-vurdering av de viktige miljøområdene inneklima, 

drivhuseffekt og ressursbruk og her kommer Stavneblokka ut med beste karakter (grønt på 

alle tre områder på en skala med grønt= godt, hvitt= gjennomsnitt og rødt= dårlig). En 

fullverdig kvantitativ ECOproduct-vurdering ville krevd en 3-parts sertifisert EPD 

(Environmental Product Declaration) ihht ISO-standard for produktet.  

 

ECOproduct vurderer også innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. For Stavneblokka vil 

dette være avhengig av hvordan de gamle trematerialene er behandlet og er derfor vanskelig å 

vurdere. Bruk av kun ubehandlet tre ville gitt beste score også på innhold av helse- og 

miljøfarlige stoffer, men man ville da ikke få det fargespillet som er i dagens Stavneblokk pga 

bruk av trematerialer i ulike farger.  

 

Det er gjort en klimagassberegning av Stavneblokka etter systematikk fra 

klimagassberegningene i en EPD. Ut fra samlede data om produksjon og transport av 

Stavneblokka, har produktet meget lave utslipp For utvinning av råvarer og produksjon av 

blokkene utgjør klimgassutslipp ca 5 % av utslippene sammenlignet med klimagassutslipp fra 

massivtre og under 2% for sammenligning med Lecablokker. Massivtre har f.eks. utslipp 

knyttet til råvareuttak av treet og tørking som ikke er nødvendig for Stavneblokka. Når man 

ser på «vugge til grav»-utslipp er Stavneblokkas klimagassutslipp knyttet til transport av 

råvarer, tilpasning og dybling av de brukte trematerialene til et fast element, montering i 

byggefasen, samt flising og transport når produktet skal avhendes. Da er det ikke regnet med 

karbonlagring i tre.  

 

Hvis man tar hensyn til treets evne til å lage karbon over tid, vil klimagassutslipp knyttet til 

produksjon og transport av Stavneblokka langt mer enn kompenseres av 

karbonlagringseffekten. Klimabesparelse i å velge Stavneblokken fremfor Lecablokken vil 

også bli over 10 ganger større enn klimabesparelsen uten karbonlagringseffekt.  

 

Karbonlagring er en utsettelse av klimagassutslipp og miljøeffekten av den avhenger av 

hvordan verdenssamfunnet utnytter en slik utsettelse av utslipp til å gjøre utslippet mindre 

kritisk. Usikkerheten knyttet til reell miljøeffekt gjør at karbonlagring er meget omdiskutert 

som klimareduserende tiltak og det er ikke enighet om man skal innregne karbonlagring i 

klimagassregnskap.     

 

Men selv uten å ta hensyn til karbonlagring kan Stavneblokka sies å være et meget 

miljøvennlig alternativ til andre bygningsmaterialer/-produkter med samme funksjonsområde. 
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Hva er Stavneblokka?  
 

Stavneblokka er en bygningsblokk til bruk i innvendige skillevegger og til uisolertre 

konstruksjoner, evt. del av isolert yttervegg. Den består av 98,3% resirkulert tre fra 

returtrevirke med dimensjonene 0,30*0,60*0,18cm. Ved oppbygning av en vegg med 

Stavneblokka, må det også settes opp en ramme av tre (ikke basert på resirkulert materiale) og 

returvirket settes sammen med dybler av tre. Rammen er skrudd sammen av skruer av (antatt) 

jomfruelig stål. Utslippet fra rammen for en testvegg med 60 Stavneblokker er fordelt ut på 

blokkene og lagt til det totale utslippet for hver blokk. Utslipp fra skruene i rammen er ikke 

lagt inn da disse utgjør mindre enn 2% av en FE (Funksjonell Enhet). 

 

    
(Foto: Kristin Støren Wigum, 2010) 
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ECOproduct-vurdering 
 

ECOproduct-metoden 

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale 

og produktvalg i et byggeprosjekt. ECOproduct er utviklet gjennom et samarbeid mellom 

SINTEF Byggforsk AS, Grønn Byggallianse og NAL | ECOBOX. Metoden er beskrevet bl.a. 

i Byggdetaljblad 470.112 Miljøriktig valg av produkter ECOproduct-metoden. Ferdig 

vurderte produkter kan finnes i en database utviklet og driftet av Norsk Byggtjeneste AS. 

 

ECOproduct består av en rekke kriterier som gir at et produkt tildeles karakteren grønn (godt), 

hvit (gjennomsnittlig) eller rød (dårlig) på hovedområdene: 

Inneklima 

Helse og miljøfarlige stoffer 

Drivhuseffekt 

Ressursforbruk  

 

For å kunne utarbeide en fullverdig kvantitativ ECOproduct vurdering, kreves at det ligger en 

3.parts sertifisert EPD til grunn. EPD (Environmental Product Declaration) er en tredjeparts 

verifisert miljødeklarasjon som følger internasjonale standarder ISO 21930 og/eller ISO 

14025. 

ECOproduct vurdering av Stavneblokka 

Det er ikke utarbeidet en 3.parts sertifisert EPD for Stavneblokka, slik en fullverdig 

ECOproduct-vurdering krever. Det er imidlertid samlet inn data som gjør det mulig å 

utarbeide en uautorisert kvalitativ ECOproduct-vurdering, slik at Stavneblokka kan vurderes 

på grunnlag av anerkjente vurderingskriterier for bygningsprodukter innenfor de viktigste 

miljøområdene. 

 

Inneklima 

Det finnes flere systemer for å klassifisere inneklimapåvirkning. Det som brukes i norske 

miljødeklarasjoner og ECOproduct, er M1-metoden, først utviklet av The building 

information foundation (RTS) i Finland og er inkludert i NS EN 15251-C.  
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Figur 1. Kriterier for Inneklimavurdering i ECOproduct (Byggdetaljblad 470.112) 

 

M1 metoden baserer seg på målt avgassing av flyktige organiske forbindelser 28 døgn etter at 

et produkt er nyprodusert. De fleste bygningsprodukter har avgitt alle sine flyktige organiske 

forbindelser i løpet av det første året etter at de er produsert. Så lenge Stavneblokka ikke 

behandles med ny maling eller lakk eller produseres med lim eller fugemasse, må det antas at 

hovedandelen av produkter er over ett år gamle og ikke avgir noen flyktige organiske 

forbindelser.  

 

Nytt tre brukt i ramme og dybler kan avgi noe avgassing, men da det kun er brukt nytt tre i 

meget lite omfang i Stavneblokka, vurderes den totale avgassingen fra blokka å være 

lavemitterende og dermed klassifisere til karakter 1-3 og grønn i ECOproduct. 

Helse og miljøfarlige stoffer 

Vurdering av innhold av helse og miljøfarlige stoffer i ECOproduct skjer på bakgrunn av 

produktdatablad eller EPD for produktet som skal vurderes. Helse- og miljøfarlige stoffer i 

produktdatabladet sammenholdes så med en gruppering av stoffenes risikoverdi. Det 

foreligger ikke et produktdatablad eller EPD for Stavneblokka.  

 

Nytt ubehandlet tre får grønt på Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i ECOproduct  ihht 

tabell 1 under. 

 

 

Materiale 
Innhold av 
kjemikalier 

R-
setninger Hovedgruppe Prosentinnhold Fargekode 

Interiørtre Lambdacyhalotrin 

R21, R25, 
R26, 
R50/53 2 Akutt giftige Spormengder 2 

  Imidakloprid R22 6 Helseskadelig Spormengder 2 

  Glyfosat 
R41, 
R51/53 

3 Kroniske 
virkninger Spormengder 2 

Tabell 1 –Innhold av merkepliktige stoffer i nytt ubehandlet tre (vedlegg D)  

 

Med mindre man kun velger å benytte tre uten overflatebehandling i Stavneblokka, vil 

tidligere overflatebehanding av gamle trematerialer kunne inneholde helse- og miljøfarlige 

stoffer, for eksempel bly eller Bisphenol A som finnes i noen malingsprodukter. Pr i dag 
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velges impregnert tre bort i produksjonen av Stavneblokka og man bør kunne utelukke CCA-

impregnering som ville gitt produktet dårligste karakter og rødt i ECOproduct. Dersom man 

ønsker å nytte overflatebehandlet tre for å oppnå et fargespill i blokkene, er det nær umulig å 

vite hvilken overflatebehandling som er brukt på de gamle treproduktene. Det er da etter vår 

vurdering ikke mulig å gi noen karakter for Stavneblokka på Innhold av helse- og miljøfarlige 

stoffer ihht ECOproduct metoden.  

 

Drivhuseffekt 

I ECOproduct gis karakter for drivhuseffekt på bakgrunn av et produkts klimagassutslipp 

vurdert opp mot gjennomsnittsverdi for klimagassutslipp fra produkt med samme 

bruksområde f.eks. Lettbetong, betong eller massivtre.  

  

 
Figur 2 Kriterier for bedømmelse av Klimagassutslipp i ECOproduct (Byggdetaljblad 

470.112) 

 

Massivtrevegger har generelt lavere klimagassutslipp enn referanseverdi i ECOproduct og ut 

fra beregninger som er gjort i denne rapporten, har Stavneblokka enda lavere utslipp og 

kommer ut med grønn karakter.   

 

Ressursforbruk 

Ressursforbruk i ECOproduct omfatter materialressurser, mengde og type avfall og mengde 

og type energi. Disse beregnes for seg innenfor hver kategori og vektes sammen til en felles 

karakter. Det er kun gjort en kvalitativ vurdering av Stavneblokka opp mot ECOproduct-

kriteriene (kilde: Byggdetaljblad 470.112). 

 

Materialressurser: Gjenbrukte materialer og bruk av fornybare materialer som er tilfellet for 

Stavneblokka, gir beste score. 

Avfallstype: Mulighet for senere gjenbruk og resirkulering som er tilfellet for Stavneblokka, 

gir beste score. 
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Avfallsmengde: Vi mangler eksakte avfallsmengder som genereres under produksjon av 

Stavneblokka, men vurderer mengde nygenerert avfall som liten da hele konseptet bygger på 

å nytte avfallsprodukter og dermed redusere en avfallsmengde. 

 

Energitype: Den primære energitypen som er brukt til produksjon av blokkene er norsk 

elektrisitet. I ECOproduct systemet regnes norsk elektrisitet som primært vannkraftbasert og 

gis beste score. 

 

Energimengde: Som klimagassberegningene i denne rapporten viser, er elbruk til produksjon 

av Stavneblokka liten, selv sammenlignet med produksjon av massivtre. Energimengde 

vurderes også å gi beste score i ECOproduct 

 

Uten å ha beregnet noe resultat slik en fullverdig ECOproduct vurdering krever, vurderes 

produksjonen av Stavneblokka å gi beste score for samtlige områder under Ressursforbuk i 

ECOproduct og det bør derfor klassifisere til grønt. 

 

 
 

Returtrevirke samlet hos Franzefoss Gjenvinning, brukt i Stavneblokkene, Trondheim. 

 (Foto: Kristin Støren Wigum, 2012) 
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Samlet ECOproduct-vurdering 

En kvalitativ vurdering av produksjon av Stavneblokka opp mot ECOproduct-kriteriene gir 

følgende resultat: 
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Klimagassregnskap 
 

Forutsetninger for beregningen 

Klimagassregnskap tar utgangspunkt i 1 m3 av Stavneblokka. Bakgrunn for valg av FE er FE 

for andre produkter som det er naturlig å sammenligne den mot, som f.eks. massivtre.  

Utslippstallene for Stavneblokka er beregnet ut fra produksjonsdata for blokka, samt 

utslippstall fra EPD for interiørtre for nytt tre, se vedlegg D, og FutureBuilts 

materialkalkulator for de komponentene av blokka som ikke er av tre eller resirkulert 

materiale. 

 

For å kunne sammenligne med utslipp fra andre EPDer, har vi brukt systemgrense som vist i 

figur 3, som er vanlig å bruke i en EPD:  

 

 
Fig 3: Systemgrenser. Kilde: EPD for massivtreelement fra Moelven MassivTre AS. 

 

Systemgrensene omfatter råvare-/ressursuttak, produksjon, byggefase, bruk/vedlikehold, 

riving og deponi/gjenvinning. I våre utregninger har vi satt:  

”Transport av råvarer” under ”Råmaterialer/ressurs”  

”Produksjon” og ”Utslipp fra nye materialer” under ”Produksjon”. 

”Montering” under ”Byggefase 

”Demontering” under ”Riving” 

”Transport til forbrenning” under ”Deponi og gjenvinning”.  

 

For transport er det oppgitt at det er brukt varebil for transport av råvarer og krokbil for 

transport til flising. Ved eventuell masseproduksjon vil det etter hvert lønne seg å bruke enten 
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stor eller liten lastebil. Det er i resultatet brukt utslipp for varebil og krokbil, men det er også 

utarbeidet tall for bruk av stor og liten lastebil til senere vurdering. 

 

Resultatet for klimagassutslipp for Stavneblokka er sammenlignet med et massivtreelement 

og Lecablokk som referanse. Det inngår i EPD’en til Lecablokken at denne er pusset på begge 

sider.  

 

 

 

 
Henting av trevirke til produksjon av blokker. (Foto: Kristin Støren Wigum, 2012)
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Beregnet klimagassutslipp for Stavneblokka 

 

Samlet utslipp 

Klimagassutslippet for en funksjonell enhet, FE (1 m3), er summen av de forskjellige postene 

innenfor systemgrensene som vi ser i tabell 2.  

 
Samlet utslipp for 
Stavneblokka       

Utslipp fra 
Stavneblokka 

Råmaterialer/ 
ressurs Produksjon Byggeplass Bruksfase Avhending 

Avfall 
transport/ 
håndtering Totalt 

Kg Co2 ekv/m3 0,41 3,06 56,92 0 0,001 7,93 68,3 

Tabell 2 – Samlet utslipp for Stavneblokka inkl. transport til byggeplass 

 

Det totale utslippstallet for Stavneblokka inkluderer, ihht. NS-EN 15804:2012 transport fra 

produksjon til byggeplass. EPD-standarden NS-EN 15804 er en ny EPD-standard spesielt for 

byggevarer som vil bli brukt i alle nye norske EPDer fremover. Transport fra produksjon til 

byggeplass utgjør en vesentlig del av utslippet og vil i realiteten variere mye fra prosjekt til 

prosjekt. Det er i ”Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter –Resultater fra MIKADO-

prosjektet” utarbeidet en gjennomsnittlig fast verdi for transportavstand på 200 km som er 

brukt i disse utregningene. Dette transportutslippet er derimot ikke nødvendigvis i 

overensstemmelse med transportavstanden i EPD’ene til referansematerialer. Det er derfor 

valgt å vise to utslippstall (tabell 2 og 3), for å synliggjøre transportens bidrag og gi et 

utslippstallet som forholder seg til den nye EPD-standarden. 

 
Samlet utslipp for Stavneblokka uten transport til byggeplass 

Kg CO2 -
ekv/m3 

Råmaterialer/ 
ressurs Produksjon Byggeplass Bruksfase Avhending 

Avfall 
transport/ 
håndtering Totalt 

Stavneblokka 0,41 3,06 0,0017 0,000 0,0011 7,94 11,4 

Tabell 3 – Samlet utslipp (kg CO2 –ekv/m3) for Stavneblokka uten transport til byggeplass. 

 

Hvis man sammenligner utslipp «Fra vugge til port» med utslippet for massivtreelement fra 

Moelven MassivTre AS og Lecablokken ser vi, i tabell 4 og 5, en betydelig reduksjon.  

 
Utslipp fra 
Råmaterialer/ressurser 
og produksjon 
(Vugge til port) 
Fra EPD 
Massivtreelement (kg 
CO2/m3) 

Utslipp fra 
Råmaterialer/ressurser 
og produksjon 
(Vugge til port) 
fra beregning av 
Stavneblokka (kg 
CO2/m3)  Reduksjon i % 

66,72 3,47 95 

Tabell 4 – Reduksjon i utslipp fra Stavneblokka(%)  i fht. Massivtreelement  
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Utslipp fra 
Råmaterialer/ressurser 
og produksjon 
(Vugge til port) fra  
EPD Lecablokk (kg 
co2/m3) 

Utslipp fra 
Råmaterialer/ressurser 
og produksjon 
(Vugge til port) 
fra beregning av 
Stavneblokka (kg 
CO2/m3)  

Reduksjon 
i % 

197,33 3,47 98% 

 Tabell 5 - Reduksjon i utslipp fra Stavneblokka (%)i fht. Lecablokk. 
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Delberegninger 

 

Utslipp fra dybler, ramme og skruer 

Noe av Stavneblokka består av nye materialer. Dyblene er laget av kosteskaft i tre, rammen er 

også av nytt trevirke og den er skrudd sammen med skruer i (antatt) jomfruelig stål. Skruene 

er ikke tatt med i systemavgrensningen fordi de utgjør mindre enn 2% av FE (regnes da 

normalt ikke med). Beregningene er likevel vist i rapporten for synliggjøre utslippet til senere 

vurdering.  

 

Som utslippsfaktor for det nye treet, dvs. dybler og ramme, er det brukt verdier fra EPD’en for 

interiørtre, se vedlegg D. Avvik i produksjonen mellom kosteskaft og interiørtre er ikke tatt 

hensyn til i utregningene i tabell 2, da det ikke foreligger noen EPD på kosteskaft.  

 
Dybler og ramme    

Utgjør av 1 blokk 10,7 % 

1 blokk a 30*60*18cm     

dvs 0,032 m3 

volum dybler og ramme/FE 0,003 m3/FE 

Utslipp fra dybler og ramme/m3 3,06 Kg Co2 -ekv/m3 

Tabell 6 – Utslippsberegninger for dybler og ramme (lagt under Produksjon).  

 

For skruene ble det antatt jomfruelig stål, da ikke annet er kjent. Utslippsfaktoren brukt i 

utregningene i tabell 7 er hentet fra FutureBuilts materialkalkulator. Utslipp fra skruer inngår, 

i motsetning til dybler og ramme, ikke i beregning av totalutslipp for Stavneblokka (ihht regler 

i EPD-standarden for materialer som forekommer i mengder <2% masse).  

 
Utslipp fra skruer i ramme   

Mengde stål fra skruer i komplett 
vegg 0,18 Kg 

Antall blokker i komplett vegg 60,00 Stk 

Kg stål /blokk 0,003 Kg stål/FE 

Utslippsfaktor stål (jomfruelig) 3,22 kg Co2/kg stål 

Utslipp fra skruer i ramme/blokk 0,01 Kg Co2/blokk 

Utslipp fra skruer i ramme/m3 0,31 Kg Co2 -ekv/m3 

Tabell 7 – Utslippsberegninger for skruer i ramme.  
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Produksjon, montering og demontering 

Energibruken til hvert enkelt redskap som ble brukt, samt tiden redskapene ble brukt, er 

oppgitt i vedlegg A. Energitypen som er brukt er elektrisitet. Klimagassutslipp er beregnet ved 

å bruke utslippsfaktor for el lik «ZEB- faktoren», utledet av ZEB (Zero Emission Building)-

programmet ved NTNU. Det er denne verdien som bl.a. brukes av i BREEAM-nor og i 

FutureBuilt prosjekter. Denne utslippsverdien for el baserer seg på at Norge er en del av et 

europeisk supergrid. For energibruk til drift av bygget vil utslippsverdien synke over tid, 

basert på at energikildene til denne elmiksen blir karbonnøytral i 2055. Materialene som blir 

produsert i dag, har et utslipp basert på dagens elmiks, som i ZEB regnes som 0,361 kg/kWh. 

De fleste EPD’ene baserer seg på en lavere utslippsfaktor for el, basert på en nordisk og ikke 

europeisk grid. 

 

Utslippene som er vist i tabell 8. står for den minste andelen utslipp pr. FE (1m3).  

 

Produksjon      

Redskap 
Energi i 
W/blokk Tid (timer) kWh 

Utslipp(kg 
Co2-
ekv)/blokk Kg Co2 -ekv/m3 Formål 

Høvel 3000 0,12 0,36 0,1264 0,004 
For dimensjonering 
av trevirke 

Kappsag 1200 0,17 0,2 0,0722 0,002 
For kapping til riktige 
lengder 

Bormaskin 600 0,12 0,07 0,0253 0,001 
For å lage hull til 
dybler 

Sum Produksjon    0,007  

       

Montering       

Redskap 
Energi i 
W Tid (timer) kWh Utslipp(g Co2) Kg Co2 -ekv/m3 Formål 

Drill/kappsag 600 0,25 0,15 0,0542 0,002 
Montere en vegg av 
blokkene 

       

Demontering       

Redskap 
Energi i 
W Tid (timer) kWh Utslipp(g Co2) Kg Co2 -ekv/m3 Formål 

Drill 600 0,17 0,1 0,0361 0,001 

Demontering og 
avhending av 
blokkene. 

       

       

 0,3141   

Sum utslipp fra prod, mont og demont (kgCO2)/m3 0,010 Kg Co2 -ekv/m3  

Tabell 8 – Utslipp i kg Co2-ekv/blokk og kg Co2-ekv/FE (m3) fra produksjon, montering (lagt under 

Produksjon) og demontering av Stavneblokka (lagt under Avhending).  
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Utslipp fra transport  

Det er i beskrivelsen i vedlegg A tatt utgangspunkt bruk av varebil til transport av råmateriale 

og krokbil til transport til forbrenning etter demontering(avhending). I beregningene i tabell 9 

er det tatt høyde for at bilen er fullastet til maks kapasitet på 0,75 tonn. I tillegg til utregning 

av kg Co2 utslipp per FE, er det også regnet ut kg Co2/tonn, g Co2/km og g/km*tonn. 

 

Råvaretransport 
Varebil   

Transportavstand 0,18 Mil 

Framkomstmiddel Varebil   

Kapasitet 0,75 tonn 

Drivstoff Diesel   

Forbruk av drivstoff 1,30 liter/mil 

Totalt forbruk av drivstoff 
over transportavstanden 0,23 liter Diesel 

Utslippsfaktor 2,66 
kg Co2/liter 
Diesel 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden 0,62 kg Co2 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden/kapasitet 0,83 kg Co2/tonn 

DVS 345,80 g/km 

DVS 461,07 g/km*tonn 

Utslipp/FE 0,01 Kg Co2 -ekv/FE 

Volum/FE 0,03 m3 

Utslipp/m3 0,41 Kg co2 -ekv/m3 

Tabell 9 – Utslipp fra transport av råvarer (lagt under Råmaterialer/ressurs) 
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Utslipp knyttet til transport fra produksjon til byggeplass er tatt ut ifra "Livsløpsanalyser 

(LCA) av norske treprodukter." Avstanden vil variere fra prosjekt til prosjekt, men det er her 

brukt samme avstand for transport til byggeplass som i LCA –veilederen (200 km).  

 

Transport av ferdige Stavneblokker til byggeplass 
  

Varebil   

Transportavstand 20,00 Mil 

Framkomstmiddel Varebil   

Kapasitet 0,75 tonn 

Drivstoff Diesel   

Forbruk av drivstoff 1,30 liter/mil 

Totalt forbruk av drivstoff 
over transportavstanden 26,00 liter Diesel 

Utslippsfaktor 2,66 kg Co2/liter Diesel 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden 69,16 kg Co2 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden/kapasitet 92,21 kg Co2/tonn 

DVS 345,80 g/km 

DVS 461,07 g/km*tonn 

Utslipp/FE 1,84 Kg Co2/FE 

Volum/FE 0,03 m3 

Utslipp/m3 56,8 Kg Co2/m3 

Tabell 10 - Transport av ferdige Stavneblokker til byggeplass (lagt under Byggeplass i tabell 2). 

 

Det er beregnet klimagassutslipp for transport til forbrenning etter demontering av veggen 

som vi ser i tabell 11 nedenfor. Krokbil vil bli brukt som transportmiddel. Ved forespørsel hos 

to uavhengige transportselskaper er utslipp per mil for en 3-akslet krokbil med nyttelast 12 

tonn satt til 5 liter/mil. For krokbiler av denne typen (3-akslet) kan utslippet variere med 1 

l/mil fra fører til fører. Utslippet vil også variere i forhold til hvordan motoren er dimensjonert 

ifht. lasten. Dvs. en litt overdimensjonert motor vil fungere bedre i trafikken og dermed 

forbruke mindre diesel. Det vil derfor være viktig å ha en god dialog med transportselskapet 

om hva bilen skal brukes til og hvor stor last det vil være sannsynlig å regne med. 
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Transport av demonterte veggdeler til flising.  

 
Krokbil   

Transportavstand 8,00 Mil 

Framkomstmiddel Krokbil(3akslet)   

Kapasitet 12,00 Tonn 

Drivstoff Diesel   

Forbruk av drivstoff 5,00 liter/mil 

Totalt forbruk av drivstoff 
over transportavstanden 40,00 liter Diesel 

Utslippsfaktor 2,66 
kg Co2/liter 
Diesel 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden 106,40 kg Co2 

Totalt Co2 -utslipp for 
transportavstanden/kapasitet 8,87 kg Co2/tonn 

 = 1330,00 g/km 

 = 110,83 g/km*tonn 

Utslipp/FE 0,14 Kg Co2/FE 

Volum/m3 0,03 m3 

Utslipp/m3 4,43 Kg Co2 -ekv/m3 

Tabell 11 – Utslipp fra transport til avhending (tatt med under Avfall transport/håndtering) 

 

Muligheter for reduksjon i utslipp fra transport:  

Det er også utarbeidet to alternative regnskap til for transport av råvarer og transport til 

flising. 

  

Det ene er for transport med stor lastebil og det andre for transport med liten lastebil.  

For varetransport vil type transportmiddel ha mye å si for utslippet pr tonn materiale. 

Lastebiler bruker mer drivstoff/mil, men kan ta opp til 14,8 tonn (stor) og opp til 4,5 tonn 

(liten). Varebiler kan kun ta 0,75 tonn. Utslippet for den aktuelle strekningen pr FE vil derfor 

være betydelig mindre for en stor lastebil i forhold til en varebil og også noe redusert for en 

krokbil. Det bør derfor vurderes å bruke stor lastebil i stedet for varebil og krokbil for 

fremtidig transport. Detaljer i utregningen ligger i vedlegg B.  
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Utslipp fra kverning av Stavneblokka etter endt livsløp 

 
Drivstoff   

Type drivstoff Diesel   

Forbruk av 
drivstoff/m3 1,3 l/m3 

Forbruk av 
drivstoff/FE 0,04 l/FE 

Utslippsfaktor diesel 2,66 
kg Co2/liter 
diesel 

Utslipp/ FE 0,11 kg Co2/FE 

Utslipp/m3 3,458 Kg Co2/m3 

 Tabell 12 – Utslipp fra drivstoff 

 
Slitasje på utstyr   

Årlig slitasje 1000 kg stål og jern/år 

Årlig produksjon 35000000 kg flis 

Slitasje/kg produsert 2,85714E-05 kg stål/kg flis 

Utslippsfaktor stål 3,22 kg Co2/kg stål 

Utslipp/kg produsert 
flis 0,0001 kg Co2/kg flis 

Utslipp /FE 0,001 kg Co2/FE 

Utslipp/m2 0,046 Kg Co2/m3 

Tabell 13 – Slitasje på utstyr fra flising av tremateriale 

 
Ved slitasje på produksjonsutstyr i tabell 12, er det her valgt å regne alt som stål fordi det ikke var 
oppgitt noen fordeling mellom jern og stål. Stål er legert jern, slik at utregningene blir til sikker side. 
Det er i vedlegg E oppgitt 30-40000 tonn produsert flis fra kvernet tremateriale i året. Det er i 
beregningene valgt en middelverdi. 35000 tonn.  

 

 

Totalt utslipp/m3 for kverning ved avhending 

Utslipp/m3 3,50 Kg Co2 -ekv/m3 

Tabell 14 – Totalt utslipp for kverning ved avhending (tatt med under Avfall transport/håndtering). 
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Et annet materiale som har noen av de samme bruksområdene som Stavneblokka er 

Lecablokken. Det er foretatt en omregning av utslippsfaktoren for Lecablokken som bruker 

DE = Deklarert Enhet på 1m2 x 0,15 til utslipp tilsvarende en Lecablokk på 1 m3. 

 
Omregninger   

tykkelse på vegg(m) Areal (m2) Volum m3 

0,15 1 0,15 

   

Tabell 15 – Utregning av volumet til en DE. 

 

Som vist i tabell 15 en Deklarert Enhet 1m2 *15cm. Som gir et volum på 0,15m3. 

Under, i tabell 16, er utslippet omregnet til utslipp per volum og deretter omregnet til 1 m3 

som er brukt som FE for Stavneblokka for å få en sammenlignbar enhet. Utslippstall er tatt fra  

EPD (NEPD 118N) for Webers Lecablokk. 

 
Utslipp fra 1m3 vegg med Lecablokk ferdig 
pusset 

Antall DE/1m3 Utslipp/1m3 

6,67 246,67 

Tabell 16 – Utslipp fra 1m3 ferdig pusset Lecablokk. 

 

Utslippet per m3 er i tabell 17, under, fordelt slik utslippet er oppgitt prosentvis i EPDen til 

Lecablokken. De prosentvise tallene vil komme frem under sammenligningen i siste kapittel; 

Sammenligning og kommentarer til resultatene.  

 
Fordeling av miljøpåvirkning   

 Prosentvis fordeling per livsløpsfase av miljøpåvirkning 

 -Råvarer og produksjon 80 % 

 -Transport 15 % 

 -Avhending 5 % 

Fordeling av miljøpåvirkning     

 -Råvarer 197,33 Kg Co2 -ekv/m3 

 -Transport 37,00 Kg Co2 -ekv/m3 

 -Avhending 12,33 Kg Co2 -ekv/m3 

 Tabell 17 - Fordeling av miljøpåvirkning, dvs Utslipp/m3. 
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Sammenligning av og kommentarer til resultatene  

 

Kg Co2 -ekv/m3 
Råmaterialer/ 
ressurs Produksjon Byggeplass Bruksfase Avhending 

Avfall 
transport/ 
håndtering Totalt 

Stavneblokka 0,41 3,06 0,01 0,000 0,001 7,94 11 

Massivtreelement 33,36 36,83 0,01 0,120 0,0078 32,37 103 

Reduksjon Mte 
ifht. Stvn. -32,95 -33,77 0 -0,120 -0,0067 -24,43 -91 

Stavneblokka 3,47 28,46* 0,00 0,001 7,94 39,9 

Lecablokka 197,33 37,00 0 12,33 0 246,7 

Reduksjon Leca 
ifht Stvn. -193,86 -8,54 0 -12,33 -7,94 

---
206,8 

Tabell 17 - Reduksjon av utslipp for hver fase innenfor systemgrensene 

* I sammenligning mlm Stavneblokka og Leca er det medregnet 50 km transport fra produksjon til 

byggeplass også for Stavneblokka for sammenligningens skyld. 
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Sammenligning av Stavneblokka med 

Massivtreelement 

Som grunnlag for utslippstall for Massivtreelement er brukt EPD (NEPD114N) for 

Massivtreelement fra Moelven. Vi ser av tabell 18 at de største differansene mellom 

Stavneblokka og massivtre er i forbindelse med ”Råmaterial-/ ressursuttak” (omfatter 

Skurlast, transport og energi), ”Produksjon” (omfatter energien til redskapene som brukes og 

emballasjen) og ”Avfall transport/håndtering” (omfatter innsamling og håndtering av avfall).  

 

Råmaterialer/ressurs: 

For denne fasen skyldes mye av differansen at det resirkulerte trevirket i Stavneblokka ikke 

trenger å hogges i skogen. Det eliminerer også transporten fra skogen til sagbruket. Det eneste 

som gir klimagassutslipp for Stavneblokka i denne fasen, er transporten fra deponiet til 

produksjonsstedet.  

 

Produksjon: 

For produksjon av Stavneblokka vil det mest sannsynlig være behov for mindre bearbeiding 

av trematerialet siden delene allerede er i en form som er nær den formen de settes sammen i 

blokka. De må kuttes til riktige lengder og noe må høvles, men det går ikke energi med til 

bearbeiding av hele trestammer til planker slik som det gjør for nytt trevirke. Stavneblokkene 

har heller ingen emballasje, men det kan bli nødvendig ved igangsetting av masseproduksjon.  

 

Avfall transport/håndtering:  

Det medregnet transport til forbrenningsanlegg og flising av Stavneblokka. For 

massivtreelementet er det også innregnet utslipp knyttet til flising ved avhending. Avviket kan 

komme av at de kun er foretatt estimeringer om bruk av diesel, mengder og slitasje ved flising 

hos Retura. Det er medregnet transport i utslippstall for Massivtre, men det fremkommer ikke 

om noe av dette er transport fra produksjonssted til byggeplass. Det er forutsatt at all transport 

er knyttet til avhending og det er derfor ikke medregnet transport fra produksjon til 

byggeplass heller for Stavneblokka i denne sammenligningen. 

Lecablokka 

EPD’en til Leca er ikke detaljert i slik grad at hver fase kan sammenlignes med fasene i 

Stavneblokka, men det kommer fram at «Råvarer» utgjør den største posten og gir den største 

differansen.  

Stavneblokka har ikke behov for noen overflatebehandling for å fungere som skillevegg inne. 

For Lecablokken er det medtatt pussing på begge sider. Evt overflatebehandling av 

Stavneblokka som kledning ute er ikke tatt med her.  

I EPD for Lecablokken er det medregnet transport fra produksjon til byggeplass 50 km (mot 

200 km for Stavneblokka i tabell 2). Det er justert for dette i sammenligningen i tabell 17 ved 

å her innregne også 50 km i transportavstand for Stavneblokka.  
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Innendørs vegg i møterom, Svartlamoen Trondheim. (Foto: Anne Sigrid Nordby, 2010) 
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Effekt av karbonlagring 
 

Planter binder CO2 fra luften gjennom fotosyntesen og lagrer den som karbon i stengel, røtter 

og i omkringliggende jordsmonn. Når trevirket hogges, vil karboninnholdet være inntakt slik 

at trematerialene vi bruker i f.eks. byggverk vil representere nedbundet og lagret karbon. Vi 

regner at 1 kilo tørt trevirke innebærer en nedbinding av ca. 1,7 kg CO2 fra lufta, da i form av 

ca. 0,5 kilo karbon og hvor resten av CO2-molekylet er avgitt som oksygen. Denne bindingen 

bare varer så lenge materialet er inntakt. Deretter slippes CO2-en ut igjen ved forbrenning 

eller ved kompostering. 

 

Det er altså snakk om et mellomlager som kan kjøpe tid for det globale samfunnet til å takle 

klimaproblemene. Ved å gjenbruke tre som man gjør i Stavneblokka, forlenger man 

lagringstiden for karbonet i trevirket og utsetter utslippet.  

 

1 m3 tre har egenvekt på 1560 kg. 1 m3 tre kan dermed binde opp  

1,7 kg CO2/kg x 1560 kg= 2652 kg CO2. 

 

I denne rapporten har vi sammenlignet Stavneblokka med massivtre og med Leca-blokk. 

Massivtre vil ha samme CO2-lagringseffekt som Stavneblokka uttrykt i kg CO2/kg tre. Ved å 

benytte nytt tre til et massivtreelement får vi en forlenging av lagringseffekt hos nytt trevirke, 

mens ved å benytte Stavnebloka forlenger vi lagringseffekt hos tidligere 

konstruksjonselementer. Man kan kanskje argumentere for at sannsynligheten for at gamle 

trematerialer blir brent eller går til forråtnelse er større enn at man brenner nytt tre, og at 

karbonlagringseffekten er mer reell for Stavneblokka enn for massivtre. Men dette blir 

antakelser som ikke har nok hold i seg til at vi ønsker å regne det inn.  

 

Dersom man innregner karboneffekten når man sammenligner Stavneblokka med Leca, vil 

differansen på de to materialene bli meget stor. 

Utslipp Stavneblokka : 11 kg CO2 /m3 

Utslipp Lecablokka: 247 kg CO2/m3 

Differanse uten karbonlagring: - 237 kg CO2/m3 

 

Karbonlagring Stavneblokka: 2652 kg CO2/m3 

Differanse med karbonlagring: - 2889 kg CO2/m3 

 

Om man skal tillegge karbonlagring i trevirke vekt i et klimagassregnskap vil være avhengig 

av om man tror på politikernes handlekraft. Hvis verdenssamfunnet ikke benytter forlengelsen 

av lagringstiden til klimareduserende tiltak går vinninga opp i spinninga, og karbonlagringen 

vil være uten betydning. 

 

.
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Katharina Th. Bramslev  Store Standgate 17  1550 Hølen  Mob.: +47 97 75 88 97  

katharina.bramslev@hambra.no 

 

Vedlegg A 
 

Miljøvurdering Stavneblokka 

 

Inndata til miljøvurderingen er basert på produksjon ifm oppsetting av møteromsvegg på 

Svartlamon, våren 2010. Trevirket til blokkene ble hentet på Franzefoss, Lade. Blokkene ble 

produsert i Stavne Rebygg sine lokaler i Ladebekken, også på Lade. Ansvarlig utførende 

entreprenør for veggen var Byggemester Knudsen & Berg. 

 

 

 

Hvor langt og hvordan fraktes råmaterialet (de brukte trebitene) til produksjonsstedet  

 

1,8 km transport med varebil, diesel. (Fra Franzefoss, Håkon VII's gate 13 C til Re-bygg, 

Ladebekken). Kilde; Google maps, 22/5 2012, ASN.  

 

Hvor mye og hva slags maskinell energi går med til å produsere blokkene (hold produksjon 

av produksjonsutstyr: metallkasser til forming av blokkene, utenfor)  

 

Høvel 3000 W ca 7 min. for dimensjonering av virke.  Kappsag 1200 W ca 10 min for 

kapping til riktige lengder. Bormaskin 600 W ca. 7 min for å lage hull til dybler.  

 

Vi møtte stor utfordring da arbeidet ble utført på vinterhalvåret. Trevirket som vi hentet fra 

Franzefoss var vått og hadde frosset. Noe av trevirket måtte høvles ned og isen satte seg i 

drivverket på høvelen. Regner med at vi hadde brukt mindre energi til maskiner i et frostfritt 

lokale! 

 

Kilde; Kenneth Urdshals, Stavne Rebygg 

 

Hvor mye og hva slags maskinell energi går med til å montere en vegg av blokkene  

 

Ca. 15 minutter med drill/kappsag, 600W. 

Kilde; Telefonsamtale med Knut Erik Buvarp, Knudsen&Berg 22/5 2012 

 

Hvor mye og hva slags maskinell energi går med til å demontere blokkene ved 

avhending/riving Knudsen&Berg 

 

Anslått til 10 minutter med drill, 600W. 

Kilde; Telefonsamtale med Knut Erik Buvarp, Knudsen&Berg 22/5 2012 

 

Hvor stor andel av Stavneblokka består av resirkulert materiale.  
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Katharina Th. Bramslev  Store Standgate 17  1550 Hølen  Mob.: +47 97 75 88 97  

katharina.bramslev@hambra.no 

Blokkene består av resirkulert tre og dybler av nytt trevirke (kosteskaft). Mengdeforhold i en 

30x60 cm blokk tilsvarer 98,3% resirkulert tre og 1,7% dybler. 

I en ferdig oppsatt vegg vil konstruktiv ramme utgjøre ca. 10%, dette avhenger av størrelse på 

veggen.  Mengdeforhold mellom resirkulert materiale og nytt trevirke i vegg på Svartlamon 

er: 

Resirkulert tre i blokker: 2,039 m
3
 

Dybler i blokker: 0,035 m
3
 

Ramme: 0,209 m
3
 

Dybler og ramme (nytt trevirke) utgjør her 10,7% av totalt volum. 

I veggen på Svartlamon er det brukt nytt trevirke, men rammen kan evt. også utføres i 

resirkulert virke. 

Utregning; ASN, 22/5 2012. 

 

Hvor stor andel av Stavneblokka består av fornybare materialer.  

 

100% tre i blokker. Ramme i tre som holdes sammen med stålskruer.  

12-15 stålskruer á 10 cm i rammen på Svartlamon. Skruene veier hver ca 12 gram.  

Mengdeforhold i vekt; 1 142 kg trevirke/ 180 g stål, dvs. 0,016% stål i komplett vegg. 

 

Kilde; Telefonsamtale med Knut Erik Buvarp, Knudsen&Berg 22/5 2012 

Utregning; ASN, 22/5 2012. 

 

Miljøbelastning ved flising og transport av treavfall til forbrenning, som man unngår 

gjennom å bruke avfallet som byggemateriale  

 

Flising 

Energibruk; tid og W? 

Slitasje kniver; Materiale og vekt, utskiftingsintervall? 

 

Transport for energigjenvinning 

Lengde og type? 

 

Forespørsel sendt Synnøve Skorstad i Franzefoss 23/5 2012 

 

Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer 

 

Det er ikke brukt og vil ikke brukes impregnerte materialer. (Impregnert virke sorteres ut som 

regel allerede på byggeplass, og går som spesialavfall). Det er brukt noe materialer som har 

beiset eller lakket overflate i blokkene, ca 5-10% av overflaten. Dette er det ønskelig å 

beholde pga det visuelle uttrykket. Vanskelig å bedømme hva slags beis/lakk det er snakk om 

– finnes det noe generiske data for dette? Det hadde vært interessant å få belyst hva dette har å 

si for miljøprofilen.  

 




