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Introduktion

I denne rapport belyses det, i hvilket omfang produktion efter klimavenlige standarder kan
bidrage til reduktion af CO2-udledningen.

PROJEKTETS FORMÅL OG AFGRÆNSNING
Formålet med projektet er at beregne CO2_reduktionn ved at
producere et skrivebord efter svanemærkets krav til møbler
sammenlignet med at producere det efter normale standarder uden
samme høje miljøkrav.

Analysen giver et bud på hvor meget drivhusgas-belastningen kan reduceres ved at
producere skriveborde efter svanemærkets kriterier for møbler sammenlignet med et
almindeligt standard-skrivebord.
Dette sker gennem vurderinger af, hvor vidt følgende centrale forskelle mellem
svanemærket og ikke-svanemærket produktion indebærer lavere drivhusgas-udledning:
1.

Svanemærkets krav til en relativt høj andel af genvundne eller på anden vis
bæredygtige materialer (fx træ fra bæredygtigt skovbrug) i møblet

2.

Svanemærkets krav til max. energiforbrug ved produktion af
produktkomponenter til møblet

3.

Svanemærkets kvalitetskrav til møblet og et deraf følgende interval for længere
udskiftningstid for skrivebordet

4.

Svanemærkets krav om et lavt standby energiforbrug for møblets elektroniske
hæve-sænkefunktion

CO2_reduktionn opgøres hovedsageligt from cradle-to-gate, dvs. der
indregnes drivhusgas-effekter fra indvinding/høst, produktion og
transport af råmaterialer og produktkomponenter, samt fra selve
produktionen af skrivebordet frem til, at det afsendes fra fabrikken.
Derudover inkluderer analysen tre yderligere optioner efter afsendelse
fra fabrikken: (1) standby-energiforbrug for skrivebordet; (2) genanvendelsespotentiale for skrivebordets hovedkomponenter efter endt
levetid; og (3) estimeret påvirkning af CO2-lagring fra træprodukter.
Effekten opgøres som forskellen i drivhusgas-belastningen mellem et
svanemærket skrivebord og et typisk sammenligneligt standardskrivebord.
Analysen er baseret på produkt-standarder, EPD’er, samt en større
mængde litteratur i form af publicerede analyser og data fra
tilgængelige life cycle inventories (LCI) og life cycle analyses (LCA).
Der er ikke gennemført en ny detaljeret LCA af et bestemt
skrivebordsprodukt, og dermed indgår der ikke et fuldt LCA-datasæt
med specifikation af alle input, output og miljøpåvirkninger i
produkternes livscyklus. Til gengæld har resultaterne en mere generel
gyldighed, fordi de er baseret på en syntese af de mest relevante
publicerede livscyklus-vurderinger.

For at opgøre ovenstående
har det været nødvendigt at
definere et standard-skrivebord, som sammenligningen
med et svanemærket bord
udføres på grundlag af.
Casen for standardskrivebordet og det svanemærkede
alternativ er begge baseret
på materialespecifikationen
af skrivebordet Q20 fra
Holmris B8, jf. billedet
nedenfor og den nærmere
beskrivelse på næste side

Projektet er gennemført via tre hovedaktiviteter (A-C):

A

Definition af de alternative scenarier, herunder teknisk specifikation
af skrivebordet inkl. forskellene mellem svanemærket og ikkesvanemærket variant

B

Beregning af drivhusgas-reduktion from craddle to gate plus de tre
nævnte optioner på baggrund af analytiske overvejelser om
forskellene og data fra eksisterende EPD’er, LCI’er og LCA’er.

C

Afrapportering af projektets resultater

4

Det undersøgte møbel: et standard-skrivebord med stålstel og MDF-bordplade
versus et tilsvarende svanemærket skrivebord

For at kunne undersøge forskellen i klimabelastningen mellem et standard-skrivebord og
et tilsvarende skrivebord, der opfylder kravene til den nordiske miljømærkeordning
Svanen et det nødvendigt at definere skrivebordets karakter.

Tabel 1. Materialespecifikation af standard-skrivebordet
Hovedmaterialer i bordet
MDF-plade

Som case for den materialesammensætning som standardskrivebordet og det svanemærkede alternativ skal sammenlignes på, har vi valgt at lade os inspirere af skrivebordet
Q20 fra Holmris B8 i en udforming, hvor dimensionerne er 160*80 cm, med et stel af stål
og en bordplade af træproduktet MDF (medium density fiber board), med en overflade af
trælaminat. Skrivebordet har elektronisk hæve-sænke funktion.
En skrivebord af en sådan type er ganske typisk for moderne kontormiljøer, og det finder
også betydelig anvendelse på hjemmearbejdspladser. Bordpladen på moderne
skriveborde er næsten altid udformet i træmaterialer, hvor forskellige typer af bearbejdede
plader (fx MDF, spånplader, finér med overrfalder af laminat eller andet) er det mest
udbredte, mens massive træborplader er langt mindre udbredte pga. den høje pris og de
større udfordringer med vedligeholdelse.

På de fleste mindre, prisbillige skriveborde består stellet også af lignende træprodukter,
mens skriveborde af højere kvalitet, der markedsføres til professionelle kontormiljøer,
typisk har et stel af metal ud fra hensyn til holdbarhed, udtryk og funktion (fx stabilitet og
hæve-sænke muligheder). Metalstellet til sidstnævnte skriveborde er typisk udformet i stål
(dele i aluminium indgår også i nogle skriveborde).
Den valgte case i form af Q20 skrivebordet fra Holmris B8 (som er specificeret i Tabel 1)
vurderes derfor at være ganske repræsentativt for skriveborde, der produceres og sælges
til moderne kontormiljøer.
Q20 er et af de relativt få skriveborde i Norden, der er certificeret med svanemærket. Der
findes ca. en håndfuld mødelproducenter i Norden, der hver især har opnået certificering
af forskellige varianter af skriveborde efter svanemærket.
Q20 fra Homris B8 er certificeret efter de hidtil gældende krav til svanemærkning, mens
det vi undersøger her er, hvilke effekter de nyeste krav (som pt. er under udarbejdelse for
svanemærket) vil have på klimabelastningen. For at vurdere de potentielle effekter har vi
derfor taget udgangspunkt i forslaget til Svanemerking av Møbler og innredninger fra
Nordisk Miljømærkning

Laminat
Stål

Specifikation

Vægt (kg per bord)

Tykkelse: 22 mm.
Decorative High-Pressure Thin
Laminate (HPL)
Cold rolled coil

19,9

1,2
29,04

Øvrige (plast mm.)

0,07

Total

50,21

Det er vigtgt at understrege, at vi ikke gennemfører nogen analyse af energiforbrug og
klimabealstning ved Homris produktion af det specificerede Q20-bord. Der er alene tale
om, at vi anvender Q20 skrivebordets materialedata som et eksempel på et bord, der
potentielt kan opnå svanemærkning, hvis det opfylder en række krav. Vi undersøger
således to scenarier for et bord med de angivne materialer og vægte:
•

Scenarie 0: Det specificerde bord og dets bestanddele produceres ud fra typiske
standarder på markedet, hvilket opgøres ud fra repræsentativ litteratur på området
(herunder LCA, LCI og EPD’er).

•

Scenarie 1: Det specificerde bord og dets bestanddele produceres ud fra typiske
standarder på markedet ‒ med undtagelse af de råmaterialer og dele af produktionen,
hvor der stilles særligt ambitiøse krav til energiforbug, genanvendelse, bæredygtighed, holbarhed mv., som har betydning for drivhusgasbelastningen.

I analysen opgør vi derfor forskellen i energiforbruget og drivhusgasbelastningen for de to
scenarier som en indikator på, hvor meget klimabelstningen kan reduceres, hvis
skrivebordet produceres efter kravene til svanemærkning sammenlignet med den mere
gængse praksis for produktion af et standard-skrivebord.
Q20 skrivebordet fra Holmris B8
Holrmis’ Q20 skrivebord er et skrivebord, der er svanemærket efter de gældende kriterier. I
analysen indgår det alene som case-eksempel på, hvilke materialer et typisk skrivebord kan
være sammensat af, dvs. det angiver materialespecifikationen for BÅDE standard-skrivebordet
OG det svanemærkede alternativ som det sammenlignes med. Det understreges, at der ikke
gennemføres nogen analyser af Holmris’ Q20-produkt, samt at dette hverken repræsenterer
standard-skrivebordet (scenarie 0) eller et svanemærket skrivebord efter de nye kommende
kriterier for svanemærkning (scenarie 1), men at Q20 dog i realiteten vil ligge betydeligt nærmere
på det nye svanemærkede scenarie 1 end på det almindelige standardbord i scenarie 0.
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Overblik over metode og fokus for opgørelse af klimabelastning for standardskrivebord
versus svanemærket skrivebord
Vores tilgang til opgørelse af klimabelastning for standardskrivebord versus svanemærket
skrivebord følger den grundlæggende metodik og opsplitning af stadier for livscyklusanalyser som foreskrevet i ISO 14040 standarden Environmental management — Life
cycle assessment: Principles and framework.
Vores hovedfokus er på energiforbruget og klimabelastningen frorm cradle-to-gate, dvs.
stadie A1-A5 i oversigten nedenfor, men vi beregner også standby-energiforbruget fra
skrivebordet i stadie B6 samt den kompenserende effekt af materialernes genanvendelsespotentiale som et nettoresultat af stadierne C2-D. Desuden korrigerer vi i E for den
nettoreduktion i CO2-lagring som intensivt skovbrug typisk vil føre til (jf. side 11-12).
Eftersom der er to produktionsstadier før produktionen af et skrivebord ‒ (A1) indvinding
og fremstilling af råmaterialer og (A3) fremstilling af kompomenter (fx metalstel,
bordplade, laminat osv.) ‒ anvender vi stadiet A5 til at opgøre energiforbruget til
produktion/samling af skrivebordet på møbelfabrikken.

Det gør vi for overskuelighedens skyld, selvom A5 er tænkt til opgørelse af forbruget til
installation på forbrugsstedet (hvilket ikke er relevant her). Brugen af A5 til synliggørelse
af energiforbruget ved selve produktionen og samlingen af skrivebordet på møbelfabrikken er i tråd med bedste praksis for EPD’er for andre skriveborde, se fx WiesnerHager (2017).

Som nævnt gennemfører vi ikke en detaljeret livscyklusanalyse af et bestemt produkt. I
stedet har vi indhentet, vurderet og bearbejdet data fra de bedste publicerede LCA’er,
LCI’er og EPD’er til at opgøre livscyklusbelastningen mht. drivhusgasser for et typisk
skrivebord (Scenarie 0) sammenlignet med samme type skrivebord som dog adskiller sig
ved at opfylde kravene til svanemækrning jf. oversigten nedenfor (Scenarie 1).
De i oversigten omtalte krav til svanemærkning er uddybet på side 17 og frem.

Figur 1. Analysens opbygning og fokus
A1.

1. Effekten af krav til en relativt høj
andel af genvundne eller på anden
vis bæredygtige materialer

A2.

A3.

A4.

A5.
Konstruktion
(samling/
produktion af
skrivebord)

Råmaterialer
(indvinding og
fremstilling)

Transport til
fabrik

Fremstiling af
produkt (dele til
skrivebord)

Transport til
sted
(møbelfabrik)

Inkluderet

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

Inkluderet

Inkluderet, men ingen I nkluderet, men ingen
forskel per bord pga. forskel per bord pga.
svanemærke
svanemærke

C1.

C2.

Forbrug af
produktet

Dekonstruktion
(skille bordet
ad)

C3.

C4.

AffaldsTransport til Affaldsbortaffalds-anlæg behand-ling
skaffelse

Inkluderer KUN
standby energiforbrug
for hæve-sænke

IKKE inkluderet

D.

E.

Recycling
potentiale

Reduceret
CO2-lagring

C2-C4 er inkluderet i recycling potentiale,
hvis relevant

Krav om højere andel af
fornybart, genanvendt
eller certificeret
råmateriale (fx stål- og
træmaterialer) → sparer
energi/CO2 i
ramaterialeforsyningen

Modregnes fsva.
træet i MDFpladen
Krav om
certificeret
bæredygtigt træ
skaber bedre
betingelser for
CO2-lagring i
skovbrug

Krav til max.energi-forbrug
for produktion af MDFpladen (og evt. laminat) →
sparer energi/ CO2 for
produktion af komponenter

2. Effekten af krav til max.
energiforbrug ved produktion af
komponenter til møblet

Krav til driften af møblet
såsom max standby
energiforbrug for
elektroniske funktioner
(fx hæve-sænke)
sparer elforbrug/CO2
over tid

3. Effekten af krav til max.
energiforbrug ved drift af møblet

4. Effekten af kvalitetskrav til møblet
og deraf følgende længere
holdbarhed

B1-B7.

Krav til møblets kvalitet
og garanterede levetid
sparer energi/CO2 over
tid pga. mindre hyppig
udskiftning af møblet og
deraf reduceret brug af
råmaterialer

…kravene kan
desuden føre til
mindre hyppig
transport af
råmaterialer

…kravene kan
…kravene kan desuden
desuden føre til
føre til mindre hyppig
mindre hyppig
produktion af komponenter
transport af
til bord
komponenter

…kravene kan desuden
føre til. mindre hyppig
produktion af nye borde

…derimod kan kravene også føre til en reduktion i energi- og CO2gevinsten (fx ved energiudnyttelse af træaffald og genanvendelse af
metal) pga de reducerede affaldsmængder ved mindre hyppig
udskiftning af borde
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2.

ENERGIFORBRUG OG
DRIVHUSGASUDSLIP FRA
PRODUKTION AF ET
STANDARDSKRIVEBORD

7

Det totale primære energiforbrug for standardskrivebordet er ca. 2.070 MJ fra craddle to
gate hhv. 2010 MJ i hele cyklusen (heraf ca. 1.290/1.270 MJ fossile brændsler)
Figur 2. Overblik over det opgjorte primære energiforbrug (MJ per bord) for et standardskrivebord
A1.

Vedvarende energi (PERT*)
*inkl. forbrug af fornybar energi til
kollektiv elproduktion, jf. nedenfor

TOTAL PERT* (MJ)

STÅLSTEL

A3.

A4.

Transport til
fabrik

Fremstiling af
produkt (dele til
skrivebord)

Konstruktion
Transport til
(samling/
sted
produktion af
(møbelfabrik)
skrivebord)

Inkluderet

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

Inkluderet

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

51,8

MDFBORDPLADE

– heraf-vedvarende energi til
energiformål (PERE*)
*ekskl. forbrug af VE til kollektiv
elproduktion, jf. nedenfor
– heraf vedvarende energi i
materialer (PERM)

LAMINATOVERFLADE

SAMLING
AF
SKRIVEBORD

Inkluderer KUN
standby
energiforbrug for
hæve-sænke fkt.

IKKE
inkluderet

Recycling potentiale er opgjort for stålstel og MDF-plade
(inkluderer også C2-C4)

Sum af C2-D:

167,7

Sum af C2-D:

4,5

Sum af C2-D:

99,6

Sum af C2-D:

8,1

TOTAL PERT* (MJ)

Brænde/træaffald til energiformål
(PERE*) (MJ)
Energidnhold i anvendte
træmaterialer (PERM) (MJ)

Sum af C2-D:

8,4

324,1

181,2

15,7

161,3

307,6

Sum af C2-D:
Sum af C2-D:

Primært
Primært
energiforbrug
energiforbrug
per bord inkl.
per bord
recycling
cradlle-to-gate
potentiale
SUM A1-A5
(MJ)

SUM A1-D
(MJ)

144,2

148,7

802,4

653,9

Sum af C2-D:

-175,6

505,3

329,6

Sum af C2-D:

-102,3

210,9

108,6

43,4

43,4

1,5

134,6
8,6

6,5

Olieprodukter - eget forbrug (MJ)

36,7

6,5

Naturgas - eget forbrug (MJ)

87,8

Kul - eget forbrug (MJ)

7,5
60,6

69,8
0,0
1,1
35,5

Forbrug af VE til el (PERE - MJ)

0,4
0,8

Forbrug af fossile brændsler til el
(PENRE - MJ)

1,5

8,9
18,4
33,2

TOTAL PERT (MJ)

Sum af A1-A3:

43,4

– heraf-vedvarende energi til
energiformål (PERE)

PERE (MJ)

Sum af A1-A3:

29,7

– heraf vedvarende energi i
materialer (PERM)

PERM (MJ)

Sum af A1-A3:

13,8

Fossile brændsler (PENRT)

TOTAL PENRT (MJ)

Sum af A1-A3:

63,2

Vedvarende energi (PERT)

TOTAL PERT (MJ)

Fossile brændsler (PENRT)

TOTAL PENRT (MJ)

44,9

TOTAL indkøbt el (kWh)
Forbrug af VE til el (PERE - MJ)
Forbrug af fossile brændsler til el
(PENRE - MJ)

TOTAL

AffaldsAffaldsbort- Recycling
behandling skaffelse
potentiale

92,4

Vedvarende energi (PERT)

Indkøb af el

Forbrug af
produktet

D.

93,5

TOTAL indkøbt el (kWh)

Indkøb af el

C4.

Forbrug af fossile brændsler til el
(PENRE - MJ)

TOTAL PENRT* (MJ)

Fossile brændsler (PENRT*)
*inkl. forbrug af brændsler til
kollektiv elproduktion jf. nedenfor

C3.

Sum af C2-D:

TOTAL indkøbt el (kWh)

Vedvarende energi (PERT*)
*inkl. forbrug af VE til kollektiv
elproduktion, jf. nedenfor

C2.
Transport
til affaldsanlæg

Forbrug af VE til el (PERE - MJ)

Naturgas - eget forbrug (MJ)

Indkøb af el

C1.
Dekonstruktion
(skille
bordet ad)

26,7
55,2

Olieprodukter - eget forbrug (MJ)

8,4

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

B1-B7.

25,1
51,8

Kul - eget forbrug (MJ)

626,3
503,4
15,9
13,5

A5.

-148,5
-191,9
16,4
18,8
2,2
4,5

TOTAL PENRT* (MJ)

Fossile brændsler (PENRT*)
*inkl. forbrug af brændsler til
kollektiv elproduktion jf. nedenfor

A2.

Råmaterialer
(indvinding og
fremstilling)

Sum af A1-A3:

1.769,4

44,9

63,2

63,2

91,2

126,7

91,2

217,9

167,2

228,7

212,1

440,8

2072,7

2006,2

22,1
44,4

61,3
126,73

81,3

228,69

258,4

355,4

-421,9
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Størstedelen af det primære energiforbrug til standardskrivebordet går til fremstilling
af stålstel og MDF-plade, samt til drift af elektronisk hæve-sænke funktion

Oversigten på forudgående side inkluderer og specificerer alt primært energiforbrug til
fremstilling, drift og genanvendelse af standardskrivebordet for de inkluderede stadier i
livscyklusen.
Hvis vi ser bort fra det primære energiindhold, som er indbygget i træ-materialerne til
MDF-pladen og laminatet, og ser bort fra genvandelsespotentialet for alle materialer, er
det samlede primære energiforbrug 2.076 MJ i stadierne A1-A5 og B6. I B6 har vi opgjort
drift af hæve-sænke funktionen under antagelse af en standardlevetid på 7 år.
Som det fremgår af nedenstående mekko-diagram medgår den største del af det primære
energiforbrug til fremstilling af stålstellet (938 MJ), hvor det er selve fremstillingen af stålet
inkl. mineralindviding (A1) som er det mest energikrævende med et samlet primært
energiforbrug på 678 MJ.
Figur 3. Fordeling af primært energiforbrug (ekskl. energiindhold i træmaterialer) i stadierne
A1-A5 og B6 for produktion og forbrug af skrivebordet

Den næststørste hovedproces er energiforbrug til fremstiling af MDF-pladen (401 MJ).
Her er det er midlertid energiforbruget til A3, dvs. selve fremstillingen af pladen, der fylder
mest (251 MJ). Under A1-forbruget på 150 MJ er det især energiforbrug til fremstilling af
urea-formaldehyd, der indgår som bindemiddel i MDF-pladen, der fylder meget.

Hovedprocessen med samling bordet på møbelfabrikken er opgjort til et samlet primært
energiforbrug på 258 MJ, mens produktionen af laminat til bordet er opgjort til 63 MJ.
En anden proces der fylder meget er stand-by energiforbruget i stadie B6 til
skrivebordets hæve-sænkefunktion. Under antagelse om et gennemsnitligt stand-by
forbrug på 1 watt per time, og en levetid på 7 år, fordrer det et primært energiforbrug på
355 MJ til at producere elektriciteten i den samlede levetid
Dokumentation for det opgjorte energiforbrug
På de følgende to sider gives et overblik over de anvendte datakilder og metodiske valg
for opgørelse af energiforbruget til standardskrivebordets råmaterialer, hovedkomponenter, samling, forbrug og genanvendelse. Yderligere oversigter over data og
forudsætninger findes i excel-modellen.
I opgørelserne af energiforbruget er der set bort fra produktion af smådele til bordet som
skruer, samlinger, ledninger og plaststykker, der udgør en forsvindende lille dele af
bordets vægt. Ligeledes er der set bort fra energiforbruget til transport af laminat til
møbelfabrikken, som pga. den relativt lave vægt af laminatet også er relativt ubetydeligt
(omkring 0,1-0,2 MJ per bord).
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Det specifikke energiforbrug til fremstilling af stål til stellet, produktion af metalramme
og samling af bordet er baseret på data fra LCA/LCI’er, EPD’er og miljørapporter

Energiforbrug til fremstilling af stål til stellet (A1- stålstel)
Den bedste og mest opdaterede livscyklusdata for energiforbrug til fremstilling af stål
inklusive indvinding af mineraler og andre råmaterialer til brug for stålproduktion leveres
af World Steel Association (WSA). Organisationen udarbejder hvert år opdaterede LCI’er
for alle de væsentligste stålprodukter samt en LCI for energipotentialet ved
genanvendelse af stål ud fra de gældende teknologier. Dette sker på basis af fortrolige
detaljerede data fra stålproducenter over hele verden, som er medlem af WSA.
Bidraget i form af de kemiske reaktioner fra koksovns-gas, herunder dannelsen af kulilte
og CO2, samt varmegenvindingen fra gasser, er til fulde medregnet i LCI’erne fra WSA
(WSA, 2019).
Ståltypen som anvendes i stellet til Homlris Q20 skrivebord er af typen «cold rolled coil»,
som er lettere at bearbejde end de fleste andre ståltyper og som derfor ofte finder
anvendelse i møbelprodukter. En anden meget anvendt ståltype til møbler, som ligeledes
har sådanne egenskaber er «organic coated galvanized steel». Fælles for disse to
ståltyper er, at de overvejende fremstilles ved hjælp af blast oven furnaces (BOF), som ‒
til forskel fra electric arc funaces (EAF) (som er den anden hovedteknologi til
stålproduktion) ‒ indtil videre ikke kan operere med nogen særlig stor andel af
genanvendt stål som materialeinput.
Som grundlag for opgørelse af energiforbruget til stålet i stellet har vi anvendt LCI’en for
«cold rolled coil» (WSA, 2020a), der mht. energiforbrug ikke adskiller sig meget fra
tisvarende for «organic coated galvanized steel» (WSA, 2020b).
WSA’s LCI-opgørelse af det samlede primære energiforbrug er derudover justeret til det
for opgaven valgte energi-mix for elproduktion (ud fra en antagelse om at el udgør ca.
13,5% af energiforbruget til stålproduktionen, hvis 85% af stålet produceres med BOFteknologi og resten med EAF-teknologi). Denne antagelse er baseret på energy fact
sheet fra WSA.
Energibesparelse ved genanvendelse af stål (C2-D- stålstel)
Som et tillæg til LCI’erne for de enkelte stålprodukter udarbejder WSA løbende en LCI for
genanvendelse af stål, der opgør, hvor meget energiforbruget til stålet bør krediteres
(dvs. reduceres) pga. den forventede genanvendelse af det producerede stål. I dag er
situationen, at omkring 85 pct. af alt stålaffald genanvendes i produktion af nyt stål. WSA
har på baggrund af medlemmernes data for produktion af nyt stål ud fra metalskrot med.
EAF-teknologien beregnet hvor meget energi der spares ift. stålproduktion ud fra 100 pct.
nye råmaterialer. Krediteringen for genanvendelse af stålproduktet beregnes herefter ved
at multiplicere denne maksimum-besparelse med differensen mellem den gennemsnitlige
genanvendelsesandel og den andel metalskrot som produktet allerede indeholder
(Broadbent, 2016).

Vi har anvendt WSA-data fra denne metode i opgørelserne på forudgående side, men har
‒ jf. en nærmere diskussion af de kendte udfordringer med metoden (se side 15) ‒ kun
krediteret for halvdelen af dette potentiale for standardskrivebordet, hvilket resulterer i et
nettofradrag på ca. 144 MJ per bord for genanvendelsen af stålet.
Energiforbug til transport og fremstilling af metalrammen (A2-A4 – stel)
I eksemplet med Q20-skrivebordet fra Holmris produceres de dele, som indgår i metalrammen (bjælker, søjler, fødder, mv.), af en underleverandør i Litauen, der bearbejder
stålet til de respektive komponenter i metalrammen, som Homris afslutningsvis monterer.
Den anden mulighed er, at møbelfabrikken selv fremstiller metalrammen som led i en
større og mere kompleks produktionsproces på fabrikken. Der findes også eksempler på
dette fx. møbelfabrikken Wiesner-Hager i Østrig, som bla. producerer et lignende
skrivebord foxx_M med stålbaseret metalramme, MDF-bordplade og hæve-sænkefunktion. En anden fabrik, der selv producerer metalrammerne er Steelcase i USA
(Spitzley mfl. 2006).
Det har været vanskeligt at finde detaljerede data på enegiforbruget til produktion af en
sådan metalramme. Ved at kombinere data fra Wiesner-Hager i form af EPD’en for
foxx_M (2019) og miljørapporten for 2019 den samlede virksomhed har vi estimeret det
specifikke energiforbrug for fremstilling af metalrammen til skrivebordet foxx_M, Lige
såvel som metalrammen til Q20 vurderes metalrammen til foxx_M at være repræsentativ
for et standard-skrivebord.
Mht. transport af stålet (A2) og metalrammen (A4) har vi taget udgangspunkt i en afstand
fra stålværk til metalramme-fabrik på 200 km, og en afstand fra metalrammefabrik til
møbelfabrik på 900 km ad søvejen. Herudfra har vi beregnet energiforbruget til lastbilsog skibstransport ved hjælp af Transportministeriets TEMA2015 model (COWI, 2015).
Energiforbrug til samling af bordet (A5 – samling af bord)
Energiforbruget til delprocessen A5, samling og oplagring af skrivebord, er ligeledes
estimeret med udgangspunkt i de nævnte data fra Wiesner-Hager’s EPD for foxx_M samt
miljørapporten for virksomheden. Eftersom data i EPD’en ikke er detaljerede nok til at
udskille energiforbruget til A5, har det været nødvendigt at estimere det ud fra fordelingen
af virksomhedens samlede energi-forbrug til delprocesen assembly and storage.
Når vi sammenligner med en energisynsrapport fra Holmris B8 som vi har fået indsigt i,
kan vi dog konstarere, at Holmris’ opgørelser af energiforbruget per produceret bord i
2018 ligger meget tæt på, hvad vi har estimeret for Wiesner-Hager. Dette understøtter, at
det opgjorte energiforbrug til samling af skrivebordet er retvisende for relativt
energieffektive møbelabrikker. Dermed udgør det et konservativt estimat for et standardskrivebord (for mindre energieffektive møbelfabrikker vil forbruget ligge højere).
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Det specifikke energiforbrug til fremstilling af MDF-pladen og dens råmaterialer, er
overvejende baseret på videnskabelige LCA/LCI-studier.
Energiforbrug til fremstilling af MDF-pladen og dens råmaterialer
Indenfor livscykluslitteratur om træprodukter (se Sahoo mfl., 2019) er der gennemført
mindst fire livscykusvurderinger af MDF-plader, som er publiceret videnskabelige
tidsskrifter (Rivela mfl., 2006; Wilson, 2010, Diedrichs, 2014, Murphy mfl., 2015).

Energiforbruget i stadierne A1 og A2 er dog ikke dokumenteret i samme grad hos Rüter &
Diederichs som i Wilsons analyser, hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i
sidstnævnte for A1-A2. Dog har vil tilpasset det primære energiforbrug, som medgår til el,
til et aktuelt 2018 energi-mix for europæisk elproduktion.

Vi har valgt at primært basere opgørelserne af energiforbruget til MDF-plader på de
veldokumenterede og deltajerede livscyklusanalyser’er som Wilson (2008, 2010a) har
gennemført på det amerikanske marked. Wilsons analyser, som er gennemført i regi af
CORRIM, omfatter både de endelige træprodukter og alle de delprodukter, som fx ureaformaldehyd (Wilson, 2010b), samt træflis og andet træ (Puetmann & Wilson, 2006), der
indgår i det endelige træprodukt. Wilsons analyser har desuden den fordel, at de er
baseret på gennemsnitsdata fra flere forskellige producenter for forbrug af energi og
råmaterialer til de respektive processer. I modsætning hertil omfatter Rivela’s hhv.
Murphy’s analyser kun ganske få udvalgte producenter i Spanien hhv. Irland.

Stadie A3 er tilstrækkelig dokumenteret i Diedrichs (2012), der når frem til et direkte
energiforbrug til MDF-pladeproduktion på 8.449 MJ/m3 versus 10.723 MJ/m3 hos Wilson
(2010a). Det kan skyldes, at de tyske MDF-producenter generelt er mere energieffektive
end de amerikanske. En rimelig antagelse er derfor, at den normale standard ligger et
sted midt i mellem. Til vores formål har vi derfor anvendt Wilsons estimater for det
specifikke energiforbrug til MDF-plade-produktionen og reduceret det med 11 pct. for at
ramme et middelniveau mellem de amerikanske og tyske producenter.

Som det fremgår af Tabel 2 nedenfor, når Wilson frem til, at produktionen af 1 m3 MDFplade på 741 kg. kræver et primært energiforbrug på 20.207 MJ from craddle-to-gate,
hvoraf de ca. 29 pct. går til opstrøms-produktion af de råmaterialer, som indgår i pladen
(urea-formaldehyd, resttræ, voks, og urea scavenger), knap 2 pct. til transport og ca. 69
pct. til selve pladeproduktionen.
Tabel 2. Primært energiforbrug (ekskl. energindhold i træ) til MDF-plade
MJ/m3

Process component

Stage

Wood residue (input)

A1

1.683

8,1

Urea–formaldehyde resin (input)

A1

3.924

18,9

Wax (input)

A1

266

1,3

Urea scavenger (input)

A1

33

0,2

Transportation diesel

A2

321

1,6

Natural gas

A3

2.206

10,7

Wood fuel

A3

7.718

37,3

Distillate fuel oil

A3

12

0,1

4.519

21,8

Electricity
Diesel and other equipment fuels
Total

A1 (5%) / A3 (95%)
A3

Contribution (%)

25

0,1

20,207

100

Kilde: Wilson (2008, 2010a)

Diedrichs (2014) og Rüter & Diederichs (2012) har gennemført tilsvarende livscyklusanalyser af forskellige træprodukter, herunder en MDF-plade, baseret på data fra en
række tyske producenter. De når frem til et samlet primært energiforbrug på ca. ¾ af
Wilsons, hvilket blandt andet skyldes et relativt større forbrug af træ som biobrændsel
samt et lavere primært energiforbrug til elproduktion i Tyskland.

Eftersom Wilsons og Diedrichs analyser er 8-10 gamle har vi yderligere reduceret energiforbruget med 14 pct. (ganget med 0,86) på baggrund af den generelle udvikling i fremstillingsvirksomhedernes energiintensitet, jf. IEA data:
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=WORLD

Energiforbrug til fremstillling af laminat
Vores opgørelse af energiforbruget til fremtillingen er laminatet til bordpladen er baseret
på en EPD fra International Committee of the Decorative Laminates Industry (2017).
EPD’en inkluderer data fra 12 laminat-producerende medlemsvirksomheder, og den
vurderes derfor at være særdeles repræsentativ.
Forbruget af fossile brændsler er dog ikke udspecificeret på enkelte brændsler og el,
hvorfor vi har medtaget den i EPD’en opgjorte CO2-belastning uden at omregne til et
andet el-mix. Genanvendelsespotentialet for laminat er så lille, at vi ikke har indregnet
det. Begge dele vurderes at være uden betydning for analysens samlede resultat.
Energibesparelse ved energiudnyttelse af træaffald (C2-D bordplade)
Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen (2018) gennemført livscyklusanalyser af
alternative scenarier for udnyttelse af træaffald. Et af scenarierne var forbrænding af
træaffald på affaldsforbrædingsanlæg mhp. energiudnyttelse. Resultatet at dette scenarie
kan anvendes til at opgøre netto-genanvendelsespotentialet i stadierne C2-D for det
affaldstræ, der kommer fra MDF-bordpladen efter endt brug.
Fordelen ved analysen for Miljøstyrelsen er, at den anvender tidssvarende danske forhold
mht. hvilken marginal energi der fortrænges (50 pct. kul og 50 pct. vind for eldelen, og
dansk fjernvarmegennemsnit for varmedelen).
På baggrund af analysens resultater har vi opgjort et samlet energiudnyttelsespotentiale
på 278 MJ per bord og et CO2-reduktionspotentiale på 19,3 kg. CO2-eq. per bord fra
energiudnyttelse af 90 pct. af MDF-træaffaldet (vi antager således, at 10 pct. af
træaffaldet aldrig bliver energiudnyttet pga bortfald til deponering eller andet).
11

Det totale drivhusgas-belastning per standardskrivebord er ca. 103 kg. CO2-eq. fra
craddle-to-gate og ca. 97 kg. CO2-eq., når der tages hensyn til den bredere livscyklus
Figur 4. Overblik over den opgjorte drivhusgas-belastning (kg. CO2-eq. per bord) for et standardskrivebord
A1.

Vedvarende energi (PERT*)
*inkl. forbrug af fornybar energi til
kollektiv elproduktion, jf. nedenfor

STÅLSTEL

Fossile brændsler (PENRT*)
*inkl. forbrug af brændsler til
kollektiv elproduktion jf. nedenfor

Indkøb af el

MDFBORDPLADE

LAMINATOVERFLADE

SAMLING
AF
SKRIVEBORD

TOTAL

A4.

Transport til
fabrik

Konstruktion
Transport til
(samling/
sted
produktion af
(møbelfabrik)
skrivebord)

Inkluderet

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

Inkluderet

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

TOTAL PENRT* (kg CO2-eq)

56,8

Kul - eget forbrug (kg CO2-eq)

47,5

Olieprodukter - eget forbrug (kg CO2-eq)

1,2

Naturgas - eget forbrug (kg CO2-eq)

0,8

TOTAL PERT* (kg CO2-eq)

Brænde/træaffald til energiformål
(PERE*) (kg CO2-eq)

– heraf vedvarende energi i
materialer (PERM)

Energidnhold i anvendte træmaterialer
(PERM) (kg CO2-eq)

0,7

Inkluderet, men
ingen forskel per
bord pga.
svanemærke

B1-B7.

C1.

C2.

Forbrug af
produktet

Dekonstruktion
(skille
bordet ad)

Transport
til affaldsanlæg

Inkluderer KUN
standby
energiforbrug for
hæve-sænke fkt.

IKKE
inkluderet

11,8

C3.

C4.

D.

E.

AffaldsAffaldsbort- Recycling
behandling skaffelse
potentiale

Recycling potentiale er opgjort for stålstel og MDF-plade
(inkluderer også C2-C4)

Sum af C2-D:

-15,2

Sum af C2-D:

-18,1

0,6

Sum af C2-D:

1,2

3,4

Sum af C2-D:

1,1

7,8

Reduceret
CO2lagring
Modregnes
fsva. træet i
MDF-pladen

CO2 udslip
per bord
craddle-togate

CO2 udslip
per bord inkl.
recycling
potentiale

SUM A1-A5
(kg CO2-eq )

SUM A1-D
(kg CO2-eq )

69,3

54,1

Sum af C2-D:

0,6
11,4

11,4
8,6

Kul - eget forbrug (kg CO2-eq)

0,8

Olieprodukter - eget forbrug (kg CO2-eq)

2,7

Naturgas - eget forbrug (kg CO2-eq)

5,0

0,5

4,7

Sum af C2-D:

-19,3

13,8

-5,5

3,7

3,7

15,7

33,6

102,5

97,3

0,0
0,5

0,1
2,0

0,1

2,6

Vedvarende energi (PERT)

TOTAL PERT (kg CO2-eq)

Sum af A1-A3:

– heraf-vedvarende energi til
energiformål (PERE)

PERE (kg CO2-eq)

Sum af A1-A3:

– heraf vedvarende energi i
materialer (PERM)

PERM (kg CO2-eq)

Sum af A1-A3:

Fossile brændsler (PENRT)

TOTAL PENRT (kg CO2-eq)

Sum af A1-A3:

Vedvarende energi (PERT)

TOTAL PERT (kg CO2-eq)

Fossile brændsler (PENRT)

TOTAL PENRT (kg CO2-eq)

Indkøb af el

A5.

11,4

TOTAL PENRT* (kg CO2-eq)

TOTAL indkøbt el (kWh)

0,7

7,3

TOTAL ndkøbt el (kg CO2-eq)

– heraf-vedvarende energi til
energiformål (PERE*)
*ekskl. forbrug af VE til kollektiv
elproduktion, jf. nedenfor

Indkøb af el

A3.
Fremstiling af
produkt (dele til
skrivebord)

TOTAL PERT* (kg CO2-eq)

Vedvarende energi (PERT*)
*inkl. forbrug af VE til kollektiv
elproduktion, jf. nedenfor

Fossile brændsler (PENRT*)
*inkl. forbrug af brændsler til
kollektiv elproduktion jf. nedenfor

A2.

Råmaterialer
(indvinding og
fremstilling)

3,7

1,7

14,0

17,9
6,4

TOTAL indkøbt el (kWh)
Sum af A1-A3:

86,8

1,7

14,0

17,9
17,9

-34,5

11,4
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Størstedelen af drivhusgas-belastningen kommer fra fremstilling af stål og metalramme
(68,6 kg. CO2-eq.) efterfulgt af drift af hæve-sænke funktion (17,9 kg. CO2-eq.)

Oversigten på forudgående side inkluderer og specificerer al drivhusgas-belastning fra
fossile brændsler til fremstilling, drift og genanvendelse af standardskrivebordet for de
inkluderede stadier i livscyklusen, samt den forventede påvirkning af CO2-lagringen i
skovbrug, der leverer træ til MDF-pladen

Hvis vi ser bort fra genvandelsespotentiale og CO2-lagring er det samlede drivhusgasudslip ca. 120 kg. CO2-eq. på tværs af stadierne A1-A5 og B6 (drift af hæve-sænke
funktion under antagelse af en standardlevetid på 7 år).
Som det fremgår af nedenstående mekko-diagram kommer den største del af drivhusgasbelastningen fra fremstilling af stålet inkl. mineralindvinding (56,8 kg. CO2-eq.)
Figur 5. Fordeling af drivhusgas-belastningen (kg. CO2-eq.) per skrivebord fra stadierne A1A5 og B6

Den næststørste belastning (17,9 kg. CO2-eq.) kommer fra stand-by energiforbruget i
stadie B6 til skrivebordets hæve-sænkefunktion henover den antagede levetid på 7 år.
Den tredje og fjerde største drivhusbelastning kommer fra samling af bordet hhv.
produktion af delene til metalrammen (14,0 hhv. 11,8 kg. CO2-eq.)
MDF-pladen leverer også samlet set et betydeligt CO2-bidrag (13,3 kg. CO2-eq.) , men
det fylder forholdsmæssigt mindre end det primære energiforbrug til fremstilling af MDFpladen, fordi en relativt stor del af energiforbruget er i form af CO2-neutrale biobrændsler.
Dog er der et betydeligt udslip af drivhusgasser fra produktionen af urea-formaldehyd, der
indgår som råmateriale i MDF-pladen. Drivhusgas-udslippet fra selve produktionen af
MDF-pladen (4,7 kg. CO2-eq.) er kun lidt højere end det samlede udslip fra fremstilling af
laminatet (3,7 kg. CO2-eq.), selvom laminatet kun vejer ca. 1/20 af MDF-pladen.
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For at opgøre den reelle dynamiske drivhusgas-belastning fra MDF-pladen er det
nødvendigt at indregne en negativ effekt på CO2-lagringen (stadie E)

Udfordringen med at opgøre dynamiske langsigtede CO2-effekter af træmaterialer
Træprodukter anses generelt som meget klimavenlige materialer, hvad enten de er
baseret på jomfrueligt træ eller genanvendt træaffald. Det skyldes, at træer optager CO2
fra atmosfæren under deres vækst. Efter fældningen bevares den lagrede CO2 i betydelig
grad i træprodukterne under deres levetid. Efter endt levetid frigives den resterende del af
det lagrede CO2-indhold i forbindelse med forbrænding eller deponering af træprodukterne. Udslippet antages dog at være CO2-neutralt, da det ikke overstiger den
oprindelige CO2-lagring i træprodukterne.
Traditionelle livscyklusanalyser har to imdlertid to udfordringer, der er særligt
problematiske i forhold til opgørelsen af de reelle langsigtede CO2-effekter fra produktion,
anvendelse og affaldshåndtering af træmaterialer.
1.

De traditionelle livscyklusanalyser er statistiske, idet de kun regner på en forventet sluttilstand
og ikke forholder sig til, hvordan CO2-lagring og -udslip fra træprodukter fordeler sig over tid.

2.

De traditionelle livscyklusanalyser forholder sig ikke til de ændringer, der reelt sker i arealanvendelsen. Det er indlysende, at det er ikke er CO2-neutralt at fælde en skov, hvis denne
herefter efterlades som en bar mark. Så vil CO2-optaget alt andet lige falde i årene efter
sammenlignet med før. Antagelsen om fuldstændig CO2-neutralitet ved forbrug af træprodukter
fordrer derfor også, at skovens CO2-optag er uændret. Dette kan imidlertid kun opfyldes, hvis
skoven kun tyndes så begrænset, at de resterende træer er i stand til at kompensere ved at
øge deres optag.

Normal effektiv skovdrift indebærer, at der ved rotationshugst ryddes afgrænsede (men
betydelige) arealer af skoven, hvor der kun lades få (eller ingen) træer tilbage. Her vil de
resterende træer ikke kunne kompensere med øget CO2-optag. Der må derfor
kompenseres med plantning af nye træer for at begrænse reduktionen i CO2-optaget.
Men eftersom det ofte tager mere end 10 år (og helt op til 15) år, førend det nyplantede
skovareal er oppe på samme CO2-optag som det fældede, vil der i en betydelig periode
være et uundgåeligt tab i CO2-lagringen. Tabet kan begrænses ved at indrette
skovdriften så bæredygtigt som muligt. Men tabet forsvinder ikke.
Som påpeget mange steder i nyere litteratur om LCA (fx Alvarenga mfl., 2015, Klein mfl.,
2015; Morris, 2016; May mfl., 2017; D’Amato mfl., 2020) fejler den tradionelle LCA derfor i
antagelsen om, at træprodukter er CO2-neutrale ved at springe frem til et langt sigt, hvor
skovens CO2-optag er fuldtændig genoprettet. Jo mere skov der ryddes, desto større
arealer vil der løbende være, hvor CO2-lagringen er begrænset i en længere periode, og
dette tab (stort eller moderat, men altid større end 0), bør indregnes ved at tage hensyn
til, hvor bæredygtigt skoven drives:

Imagine you’re in a poorly managed logging site: nothing but stumps as far as you can see; deep
ruts in the soil; sections of hillside fallen away because of soil erosion, and streams overwhelmed by
soil runoff… [Traditional] LCA captures none of this loss. Now imagine you’re in a responsibly
managed forest: birds are chirping; evidence of logging is limited to selective skid trails and
moderate soil disturbance; biodiversity corridors allow for wildlife movement; only an appropriate
amount of logs have been removed from the site… [Traditional] LCA doesn’t capture any of this
preservation of forest value, either. (FSC International, 2016).

Indregning af et reduceret CO2-lagringspotentiale ved nornal skovdrift
Talbert (2019) har i analysen Climate impacts of industrial forest practices in North
Carolina: Synthesis of best available science and implications for forest carbon policy
analyseret en lang række forhold vedrørende den intensive skovdrift i staten, som viser,
at typisk amerikansk skovdrift er langt mere CO2-belastende, end hvad der normalt
antages i livscyklusanalyser mv.
Et af de forhold han har opgjort er det betydelige omfang af ”clearfelled areas” i statens
skove i perioden 2000-2018, hvor der efter hugst kun står få eller ingen træer tilbage,
samt hvilke implikationer det har for CO2-lagringen. Han når frem til, at ud af de 35,27
MMT CO2-eq./år som brutto-CO2-lagringen reduceres med pga. skovhugst er der et
nettotab i CO2-lagringen på 11,77 MMT CO2-eq./år som ikke kompenseres af fremvækst
af ny skov. Det svarer til, at skovdriften som helhed indebærer et løbende tab på 1/3 af
CO2-lagringen fra de fældede træer.
Hvis ikke vi indregnede et sådant tab i CO2-lagringen, ville vi nå frem til det overraskende
resultat, at fremstilling af MDF-pladen til skrivebordet har en negativ klima-belastning på
(-)5,5 kg. CO2-eq., når vi samtidig indregner CO2-gevinsten ved energi-udnyttelsen af
træaffaldet, jf. Figur 6 på næste side.

Resultatet er absurd, fordi det implicerer, at drivhusgasbelastningen i verden kunne
reduceres, hvis bare man øger produktionen af MDF-plader, dvs. jo større forbrug af
energikrævende MDF-plader, desto lavere drivhusgasudslip. På den baggrund er det
nødvendigt at justere opgørelsen af CO2-lagringen i henhold til ovenstående dynamiske
betragtninger, hvilket er gjort i Figur 7 på næste side.
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Når både energiudnyttelsespotentiale og negativ effekt på CO2-lagringen indregnes er
den dynamiske drivhusgas-belastning fra MDF-pladen 5,9 kg. CO2-eq.

Figur 6. Drivhusgas-effekter (kg. CO2-eq.) ved MDF-pladen i et traditionelt LCA-perspektiv

Figur 7. Drivhusgas-effekter (kg. CO2-eq.) ved MDF-pladen ud fra et dynamisk perspektiv

Indregning af et reduceret CO2-lagringspotentiale ved nornal skovdrift (fortsat)
Vores endelige opgørelse af CO2-lagringseffeken er baseret på de omtalte analyser af af
Talbert (2019) vedrørende reduktionen i CO2-lagringen som følge af «clearfelled areas» i
normal skovdrift. På baggrund heraf har vi antaget, at CO2-lagringen i den underliggende
skonvdrift vil blive mindsket svarende til 1/3 af den lagrede mængde CO2 i træet til
pladen ‒ forudsat at træet til MDF-pladen ikke er træ fra certficeret bæredygtig skovdrift.
Med denne antagelse kommer vi frem til, at CO2-lagringen reduceres med 11,4 kg. CO2eq., hvorved MDF-pladen til skrivebordet giver en samlet netto-drivhusgas-belastning på
5,9 kg. CO2-eq., jf. figuren nedenfor.
Standardskrivebordet er i vores undersøgelse karaktersieret ved, at det ikke indeholder
certiciferet bæredygtigt træ. På de følgende sider sammenligner vi derfor med den CO2effekt det kan have, hvis skrivebordet i stedet lever op til svanemærkets krav om en vis
andel af bæredygtigt (eller genanvendt) træ.
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3.

REDUKTION I DRIVHUSGASUDSLIP VED ET
SVANEMÆRKET VS. ET
STANDARDSKRIVEBORD
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Svanemærkets krav vil kunne reducere drivhusgas-udslippet med mindst 20 kg. per bord
og mindst 3.800 tons CO2-eq. set ift. antal indkøbte skriveborde i Danmark per år
De samlede resultater fremgår af oversigten nedenfor (de mindre sikre effekter er angivet
i parantes, og sondringen mellem sikre og mindre sikre effekter er uddydet på de
følgende sider). Den viser, at de nye krav til kriterier for svanemærkede møbler med
relativt sikkerhed vil kunne reducere drivhusgas-udslippet med ca. 20 kg. CO2-eq. per
bord sammenlignet med det opgjorte standard-skrivebord, der har en estimeret
nettobelastning på 97 kg. CO2-eq. per bord. Det giver en reduktion på lidt over 20 pct..
Hvis de mindre sikre effekter vedr. stålgenanvendelse og CO2-lagring for træ medtages,
er reduktionen ca. 40 kg. (svarende til lidt over 40 pct.) per bord.

Derudover vurderer vi, at de skrappe kvalitets- og garantikrav for svanemærkede
skriveborde vil betyde, at de normalt vil have en længere udskiftningstid end
standardskriveborde. Det er dog vanskeligt at opgøre og dokumentere, hvor stor
forskellen vil være og effekten er derfor mindre sikker. Forudsat at den gennemsnitlige
udskiftningstid forlænges fra 7 år til 10 år som følge af, at alle skriveborde lever op til
svanemærkets krav, vil det imidlertid kunne reducere den årlige produktion skriveborde
med ca. 57.000 stk. Denne reduktion i den årlige produktion af skriveborde vil i sig selv
kunne reducere drivhusgasudslippet med ca. 4.500 tons CO2-eq.

Hvis samtlige 237.000 skriveborde der (omregnet til standardskrivebords-vægt) indkøbes
i Danmark per år, bliver produceret i henhold til svanemærkets krav vil det potentielt
kunne reducere drivhusgas-udslippet, der opstår som følge af det årlige indkøb af
skriveborde i Danmark med ca. 3.800 tons CO2-eq. I dette resultat er kun medregnet de
relativt sikre effekter.

Hvis man også medtager de mindre sikre effekter vedr. genanvendelse af stål, CO2lagring og udskiftningstid (som er angivet i parentes i oversigten), betyder det, at der kan
opnås en reduktion på helt op til 10.500 tons CO2-eq. fra det årlige indkøb af skriveborde
i Danmark. Dette resultat er efter korrektion for overlap mellem effekt 1,2 og 4.

Figur 8. Overblik over effekterne af svanemærkets krav (kg. CO2-eq. per bord og aggregeret)
A1.

A3.

B6.

E.

Råmaterialer (indvinding
og fremstilling)

Fremstiling af produkt
(dele til skrivebord)

Drift af produktet

Reduceret CO2-lagring

SVANEMÆRKETS
KRAV

 . Effekten af krav til en relativt høj
1
andel af genvundne eller på anden
vis bæredygtige materialer

Mulighed for at opfylde
kravet ved mindst 70 pct.
af stålets vægt skal være
genvundet stål
VS. 15 pct. genvundet i
stål i gns. for
standardskrivebord

2. Effekten af krav til max.
energiforbrug ved produktion af
komponenter til møblet

3. Effekten af krav til max.
energiforbrug ved drift af møblet

EFFEKT
(kg. CO2-eq.
per bord)

SVANEMÆRKETS
KRAV

EFFEKT
(kg. CO2-eq.
per bord)

SVANEMÆRKETS
KRAV

EFFEKT
(kg. CO2-eq.
per bord)

SVANEMÆRKETS
KRAV

Krav om at mindst 70 pct.
af træet skal være
certificeret bæredygtigt træ
VS. 0 pct. certificeret træ i
standardskrivebord

(-14,2)

Krav om max. primært
energiforbrug på 11 MJ/kg til
fremstilling af MDF-plade (ex
overfladebehandling af plade,
energi-indhold i materialer og
fældning af træ)
VS. beregnet 17,8 MJ for
standardskrivebord

-7,3

Krav om at standby
elforbruget for den
elektroniske hæve-sænke
funktion max må være
0,3 Watt per time
VS 1 Watt per time for
standardskrivebord

-12,5

4. Effekten af kvalitetskrav til møblet
og deraf følgende længere
holdbarhed som medfører lavere
årlig produktion af mødblet

TOTAL - relativt sikre effekter
(TOTAL - relativt sikre og mindre sikre effekter) - BEMÆRK at summen af aggregreret antal tons her er korrigeret for overlap mellem effekt 1,2 og 4)

EFFEKT
(kg. CO2-eq.
per bord)

(-5,7)

Drivhusgas-effekt
per bord

Drivhusgas-effekt
aggregeret*

kg CO2-eq.

tons. CO2-eq.
for alle købte
skriveborde
i DK per år

(-19,9)

(-3.774)

-7,3

-1.384

-12,5

-2.375

Kvalitetskrav og krav
garantitid på mindst 10 år
VS. antaget 7 års
udskiftningstid for
standardskrivebord

(-4.520)

-19,8

-3.759

(-39,7)

(-10.506)

*Det aggregerede resultat er baseret på en antagelse om, at 20 pct. af de indkøbte skriveborde allerede i dag opfylder alle kravene til svanemærkning, og de resterende 80 pct. ikke
opfylder kravene. Der vil således skulle ske et løft for de resterende 190.000 fra standard-niveauet til det svanemærkede niveau for at realisere besparelsen.
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Aggregeringen af resultater til nationalt niveau er baseret på data om antal producerede
skriveborde ‒ og forudsætninger om, hvor mange der pt. opfylder svanemærkets krav
På de følgende sider redegør vi nærmere for, hvordan vi er kommet frem til de
besparelser som der jf oversigten på forudgående side kan realiseres i drivhusgasudslippet per bord og for Danmark som helhed ved at producere skriveborde efter
svanemærkets krav
Forudsætninger om hvordan danske skriveborde ligger ift. svanemærkets krav
En af de betydelige udfordringer, og usikkerheder, ved at aggrere analysens reaultater til
nationalt niveau er, at der ikke findes data for hvor mange af de indkøbte skriveborde i
Danmark, der allerede opfylder de fem undersøgte krav, eller nogle af kravene (helt eller
delvis).
Det i analysen opgjorte energiforbrug på et standard-skrivebord bygger på tilbundsgående research og anvendelse af de bedst tilngægelig data og litteratur for alle
skrivebordets komponenter. Vi vurderer derfor, at det udgør et relativt robust og
repræsentativt bud på det gennemsnitlige energiforbrug til at producere et moderne
standardskrivebord som sælges til danske kontormiljøer (og til kontormiljøer i sammenlignelige lande)
Der findes dog ikke et statistisk grundlag der gør det muligt at vurdere, hvordan de
indkøbte skriveborde i Danmark spreder sig omkring det estimerede gennemsnitsniveau, eller hvordan de fordeler sig ift. Svanemærkets krav. Vi har derfor ikke
databaseret viden om de fordelinger, der er illustreret i nedenstående figur.
Figur 9. Illustration af hvordan skrivebordene på amrkedet fordeler sig ift. Kravene

Med andre ord antages det, at 80 pct. af alle indkøte skriveborde har et forbedringspotentiale fra standardskrivebordet op til svanemærkets krav.
Antal solgte danskproducerede skriveborde per år
Aggregeringen af drivhusgas-reduktionspotentiale til nationalt niveau i sidste kolonne i
oversigten på forudgående side er baseret på et estimat for hvor mange skriveborde, der
indkøbes af danske forbrugere per år. Estimatet er baseret på de mest detaljerede data,
som findes i DST og Eurostat, på industriens produktion og salg af skriveborde
(opsplitning på 8-cifrede varegrupper). Som det fremgår af Tabel # sælger dansk
møbelindustri i gns. 510.000 skriveborde, hvoraf en betydelig del eksporteres til andre
lande. Når importen indregnes forbruges der ca. 340.000 skriveborde per år i Danmark.
Tabel 3. Salg, import, eksport og nettoforbrug af skriveborde i Danmark
2017
Dansk industris produktion og salg af
skriveborde af metal (94031051) jf. DST-VARER1

2018

2019

2017-19 (gns.)

58.223

47.838

49.118

51.726

Dansk industris produktion og salg af
skriveborde af træ (94033011) jf. DST-VARER1

529.940

389.086

456.197

458.408

Dansk industris salg af skriveborde

588.163

436.924

505.315

510.134

Import af skriveborde til Danmark jf. Eurostat - EU
trade since 1988 by CN8 (antaget gns.vægt 35 kg.)

170.200

185.186

194.309

183.231

Eksport af skriveborde fra Danmark jf. Eurostat - EU
trade since 1988 by CN8 (antaget gns.vægt 35 kg.)

417.551

245.389

396.089

353.010

Nettoforbrug af skriveborde i Danmark

340.812

376.721

303.535

340.356

Hvis det antages, at de indkøbte skriveborde i gennemsnit vejer 35 kg. modsvarer det ca.
237.000 standardskriveborde a 50,2 kg (heraf 190.000 der ikke allerede opfylder krav).
En længere udskiftningstid for skriveborde reducerer produktionsbehovet
Der findes ikke konsoliderede data på den gennemsnitlige holdbarhed af skriveborde,
men typisk er den garanterede levetid på et sted mellem 2 år (minimumskravet i
lovgivningen) og 5 år. Til sammenligning fordrer svanemærkets krav, at kontormøbler
som skrivebord og kontorstole skal have en garantitid på mindst 10 år.

I mangel af denne viden benytter vi en antagelse om, at 20 pct. af alle skriveborde, som
forbruges i Danmark, præcis opfylder svanemærkets krav, og at resten ligger på
standard-skrivebordets niveau mht. det specificerede energiforbrug og drivhusgas-udslip.

Typisk vil skirveborde dog kunne holde væsentligt længere end den garanterede
minimumslevetid. Der kan derfor ikke sættes lighedstegn mellem garantidi og holdbarhed.
Dertil kommer, at skriveborde og andre kontormøbler ofte udskiftes længe før de er er
gået i stykker eller på anden vis er udslidt. Tidspunktet for udskiftningen bestemmes
således af kvalitetsovervejelser, der er bredere end hensynet til holdbarhed, såsom fx
ønsker til nyt design og udtryk samt ønsker til ny og bedre funktionalitet, ergonomi, osv.
(forstættes næste side)
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Drivhusgas-reduktionen fra kvalitetskrav hhv. krav til stand-by energiforbrug har vi opgjort
til 79,4 kg. CO2-eq for hvert bord, der kan undgå at blive produceret hhv. 12,5 kg. CO2eq. per bord over standardskrivebordets forudsatte levetid på 7 år.
En længere udskiftningstid for skriveborde reducerer produktionsbehovet (fortsat)
Jævnfør de statistiske data vi præsenterede på forudgående side sælges der hvert år ca.
340.000 vareklassificerede skriveborde til forbrug i Danmark. Dertil kommer andre allround borde, spiseborde og væreselsesmøbler, som i nogle tilfælde anvendes helt eller
delvis som skriveborde. Hvis det antages, at salget af vareklassificerede skriveborde er
fordelt fuldstændigt jævnt henover årene i takt med, at de ældre modeller udskiftes, vil en
antaget gennemsnitlig udskiftningstid på 7 år svare til, at der løbende er en beholdning på
ca. 3 mio. klassificerede skriveborde som aktivt benyttes til formålet i Danmark. Dette
vurderes at være realistisk, eftersom arbejdstyrken i Danmark består af ca. 2 mio.
funktionærer og selvstændige, som hver må antages at råde over et skrivebord (plus ca.
700.000 andre lønmodtagere som formentlig ikke har skrivebord på arbejdet) og ca. 1,8
mio. husstande, hvoraf formentlig højst lidt over halvdelen må antages at benytte et
vareklassificeret skrivebord til hjemmearbejde eller fritdsformål.
På den baggrund finder vi det realistisk at antage, at et standardskrivebord har en
gennemsnitlig udskiftningstid på omkring. 7 år.
Svanemærket stiller som nævnt krav om en garanteret levetid på mindst 10 år for
skriveborde. Deruodver stiller svanemærket krav om, at arbejdsborde i kontormiljøer skal
opfylde standarden: EN 527-2:2016: Kontormøbler - Arbeidsbord - Del 2: Styrke,
holdbarhet og sikkerhetskrav. For at et skrivebord kan blive svanemærket skal der
således inkluderes oplysninger om, hvilken form for funktion/slutbrug møblet er testet for,
og hvilken standard og testinstitution, som er benyttet ‒ samt en testrapport, som viser at
kravet er opfyldt. Endvidere stilles der særskilte krav til bordoverfladens modstandsdygtighed for visse typer af overflader (fx laminat), som også skal dokumenteres opfyldt.

Kvaitets- og levetidskravenes faktiske effekt på skrivebordernes gennemsnitlige udskiftningstid må dog betragtes som usikker, dels fordi ændrede præferencer også spiller ind
på udskiftningstiden, dels fordi der ikke er et 1-til-1 forhold mellem lovet garantitid og
faktisk holdbarhed. Den opgjorte effekt fra længere udskiftningstid betragtes derfor som
mindre sikker og er ikke medtaget i hovedresultatet.

Det er overvejende sandsynligt, at svanemærkets krav om en garantitid på mindst 10 år,
sammenholdt med kvalitetskravene relateret til brugsegenskaber, samlet set trækker i
retning af, at svanemærkede skriveborde fremstilles i en kvalitet, der er betydeligt højere
end den gennemsnitlige kvaltet af skriveborde. Givet at kvaliteten er højere, og bordene
samtidig bærer det svanemærkede brand, er det ligeledes overvejende sandsynligt, at
der vil gå længere tid, før brugerne ønsker (eller er nødt til) at udskifte disse skriveborde,
end tilsvarende for almindelige skriveborde. Vi antager på den baggrund, at der er en
gennemsnitlig udskiftningstid på 10 år for svanemærkede skriveborde vs. 7 år for
almindelige standardskriveborde.

I tabellen på side 13 er denne værdi herefter aggregeret for den andel indkøbte
skriveborde per år, som pt. ikke antages at opfylde svanemærkets krav, dvs. de 12,5 kg.
CO2-eq. er ganget 190.000, hvilket giver ca. 2.400 tons. Denne besparelse kan dog ikke
på samme måde som de andre aggregerede værdier i oversigten på side 13 opfattes som
en fast tilbagevendende årlig besparelse.

Hvis udskiftningstiden for de 80 pcf. af de indkøbte skriveborde som pt. forudsættes ikke
at opfylde svanemærkets krav forlænges fra 7 til 10 år, vil det kunne reducere
produktionsbehovet med ca. 57.000 skriveborde ud af de 190.000 per år. For hvert
skrivebord der ikke længere behøver at blive produceret reduceres drivhusgasbelastningen med 97,3 minus 17,9 (som er relateret til standby-forbrug) = 79,4 kg. CO2eq. (jf. oversigten på side 12). Det vil i gennemsnit kune spare samfundet for ca. 4.500
tons CO2-eq. per år (ekskl. korrektion for overlap mellem effekter).

Besparelser som følge af krav om max. stand-by energiforbrug
En af effekterne som vi har opgjort per skrivebord relaterer sig ikke til produktionen, men
til forbruget af skriveborde. Svanemærkets krav foreskriver således, at elektroniske
møbler som fx hæve-sænke borde og bevægelige senge skal have et standby
energiforbrug på max.0,3W målt efter EN 50564:2011 eller tilsvarende.
Eftersom et hæve-sænke skrivebord året rundt har et konstant forbrug af energi i standby funktion har dette langt større betydning end energiforbruget de få gange om dagen
eller ugen, hvor skrivebordet hæves eller sænkes.
I en tidligere undersøgelse gennemført af DTU (2010) vurderes det, at det normale standby enerrgiforbrug til hæve-sænke borde i Danmark ligger på 2 Watt per time. Vi vurderer
dog, at dette efterfølgende er forbedret, og antager derfo, at det typiske stand-by forbrug
ligger nærmere 1 Watt per time.

På denne baggrund har vi opgjort, at nedsættelse af stand-by forbruget fra 1 Watt til 0,3
Watt per time giver en besaprelse på 6,1 kWh per år over en levetid på 7 år. Med det
valgte energi-mix i elproduktionen fra EU-lande, giver dette en besparelse på 12,5 kg.
CO2-eq. per skrivebord.

Besparelsen vil først være fuldtud realiseret, når bordet er udtjent, dvs. som
udgangspunkt efter 7 år. Indtil da akkumuleres besparelsen via 7 årlige delbidrag,
svarende til ca. 345 tons per år for de første 190.000 skriveborde, 690 tons per år for de
første 190.000 plus de næste 190.000, osv. Først når alle (eller ca. 1,5 mio.). skriveborde
i Danmark er udskiftet til svanemærkede, vil det årlige bidrag fra et reduceret stand-by
energiforbrug nå op på de estimerede ca. 2.400 tons.
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Kravet om 70 pct. genvundet stål kan medvirke til at reducere drivhusgas-belastningen
med mellem 0-28,4 kg. CO2-eq. per bord svarende til et middelestimatet på 14,2 kg
‒ men effekten er relativt usikker, og effekten af alternative krav kan ikke beregnes
Besparelser som følge af svanemærkets krav om øget genanvendelse af metaller
For stål, som indgår med mere end 30 vægtprocent i møblet, indebærer svanemærkets
nye krav to overordnede valgmuligheder for at få tildelt mærket. Valgmulighed A er, at 70
vægtprocent af det anvendte stål skal være genvundet. Valgmulighed B er, at stålet skal
opfylde 2 ud af 8 tiltag, herunder fx: stål certificeret efter standarden Responsible Steel
eller standarden Initiative for Responsible Mining (IRMA); at der er indført Best Available
Techniques (BAT) for energieffektivisering i stålproduktionen; at der er iværksat carbon
capture and storage eller andre initiativer, som arbejder med at reducere drivhusgasudslippet fra stålproduktionen.
Grunden til at kravsæt B indgår som en alternativ valgmulighed til kravsæt A i
svanemærkets nye krav er blandt andet, at det for nogen ståltyper og tilhørende
stålproduktionsteknologier er vanskeligt at hæve genanvendelsesprocenten over et vist
niveau. De ståltyper, der anvendes til møbler er typisk «cold rolled coil» og «organic
coated galvanized steel», som normalt ikke indeholder mere end 10-15 pct. genvundet
stål fra metalskrot (WSA, 2019). Årsagen til dette er (som nævnt på side 7), at disse
ståltyper for det meste produceres på stålværker med BOF-teknologi, som – imodsætning
EAF-teknologien – indtil videre ikke kan kapere særligt store mængder genvundet stål.
Stål er dog særligt derved, at der allerede er etableret et stort og profitabelt marked for
metalskrot, hvor den høje efterspørgsel efter jern- og stålskrot til produktion af nyt stål
allerde i dag sikrer, at omkring 85 pct. af alt stål genanvendes. Dette er ikke langt fra det
teknisk mulige, og i dag overstiger efterspørgslen efter metalskrottet den mængde, der
findes på markedet. Genanvendelsen sker i en form for symbiose, hvor stålproduktion
med BOF-teknologien overvejende benytter sig af jomfrueligt jern og andre metaller,
mens stålproduktionen med EAF-teknologien overvejende benytter genvundet stål. Indtil
videre er der ligevægt i denne symbiose, derved at skrottet fra BOF-stålværker og EAFstålværker til fulde kan aftages af de EAF-stålværker, der findes.

Det vil ganske vist reducere energiforbruget i A1 til produktionen af det stål som undersøges, men
samtidig vil der indgå mindre nyt stål som krediteres end-of life, hvilket afspejles ved, at potentialet
ganges med 15 pct. (differensen mellem 85 og 70 pct.) EOL og dermed udjævner besparelsen (se
(Broadbent, 2016).
Den diamentralt modsatte metode er cut-off metoden, hvor hele besparelsespotentialet tilskrives
ved større input af genvundet materiale i stadie A1, og der ikke tilskrives noget
genvandelsespotentiale i stadie D. Denne metode ser således bort fra, at der næsten altid vil
forekomme en meget høj genanvendelse af stålet end-of-life.
WSA argumenterer kraftigt for EOL-metoden, blandt andet ud fra hensynet til det nuværende
effektive stålkredsløb, der sikrer en høj genanvendelse, og ud fra hensynet til, at der skal være
frihed til valg mellem BOF- og EAF-teknologier. WSA nævner imidlertid, at man kan overveje at
anvende en 50-50 metode, hvis man både vil skabe incitamenter på input-siden og samtidig
kreditere for den garanterede EOL-genanvendelse.
Vi har valgt en 50-50 tilgang i denne analyse, hvilket betyder, at vi for standard-skrivebordet kun har
krediteret for halvdelen af det fude genvandelsespotentiale end-of-life svarende til i alt 15,2 kg.CO2eq per bord (og svarende til lidt over 0,5 kg. CO2-eq. per kg. cold rollec coil). Dette fremgår af stadie
E i oversigten på side 9.
Den yderligere CO2-effekt af at øge andelen af genvundet stål fra 15 til 70 pct. i skrive-bordet har vi
herefter beregnet ved at kreditere stadie A1 for halvdelen af de potentielle energi- og CO2besparelser som vil kunne opnås ved at at øge inputtet af genvundet stål (jf. figuren nedenfor og de
tilhørende konstanter og formler fra Broadbent).
Figur #. Gevinsten ved genanvendelse af stål (jf. Figur 6 i Broadbent, 2016)

Det er ikke muligt at beregne en klimaeffekten af svanemærkets mange forskellige
valgmuligheder under det alternative kravsæt B. Nedenfor har vi således udelukkende
foretaget en opgørelse af, hvilken effekt det potentielt kunne bidrage med i forhold til et
standardskrivebord, hvis kravsæt A om 70 pct. genanvendt stål blev opfyldt.
Den potentielle effekt af 70 pct. genanvendt stål i skrivebordets stel
På baggrund af de ovennævnte karakteriska ved stålproduktionsteknologierne og markedet for
stålskrot anvender WSA en EOL-metode i deres livscyklusanalyser af stål, hvor al krediteringen for
genanvendelse af stål sker end-of-life i stadie D. Det opgøres som besparelsespotentialet ved at
anvende skrot i ny EAF-stålproduktion ganget med differensen mellem den gennemsnitlige
genanvendelses-andel for stål (ca. 85 pct.) og den andel metalskrot som det analyserede
stålprodukt allerede indeholder (fx 15 pct. for cold rolled coil).
Efter denne metode har det ingen positiv effekt i LCA’en hvis inputmængden af genvundet stål fx
øges fra de typiske 15 pct. til 70 pct. for cold rolled coil i standard-skrivebordet.

På denne baggrund når vi frem til, at krav O70 i sig selv vil kunne bidrage med en besparelse på
14,2 kg. CO2-eq. per skrivebord. Jævnfør ovennævnte principielle udfordringer og vanskeligheden
ved at afklare, om kravet reelt vil kunne bidrage til at mere stål blive genanvendt på markedet, må
estimatet dog betragtes som noget usikkert. Den opgjorte værdi fordrer i hvert fald som minimum, at
kravet kan være med til at skubbe på en teknologisk udvikling i retning af større udbredelse af EAFteknologien.
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Drivhusgas-reduktionen fra de træ-relaterede krav har vi opgjort til 5,7 kg. CO2-eq. for
bæredygtigt træ hhv. 7,3 kg. CO2-eq. for energieffektiv pladefremstilling
Besparelser som følge af svanemærkets krav om træ fra certificeret skovbrug
I forhold til bordpladen indebærer svanemærkets krav, at træet til MDF-pladen for
størstedelens vedkommende enten skal være fra certificeret bæredygtigt skovbrug (etter
FSC- og/eller PEFC-standarder) eller være genvundet træ:

Denne analyse er baggrunden for, at vi antager, at den negative CO2-lagringseffekt som
vi indregnede for standard-casen på i alt 11,4 kg. CO2-eq. vil kunne reduceres således,
at den reelle CO2-lagring bliver 28,4 kg. CO2-eq. per bord under FSC-drift frem for kun
22,7 kg. per bord under normaldrift. Det svarer til en forbedring på 5,7 kg. CO2-eq.

I modsætning til spånplader fndes der for MDF-plader endnu ikke veludviklet
konkurrencedygtig teknologi til at benytte genvundet træ i pladproduktionen. Desuden
anvendes der til MDF-plader overvejende resttræ fra produktionen af nyt tømmer. Dette
resttræ vurderes mindre energi- og CO2-belastende end selve tømmeret.

Eftersom der stadig kun er begrænset forskningsbaseret viden om, hvilken effekt
certificeret bæredygtigt skovbrug har på CO2-lagring, og eftersom dette varierer
betydeligt mellem skovtyper, og nationalt tilpassede FSC-standarder, må effekten dog
betragtes som relativt usikker. Effekten er derfor ikke medtaget i hovedresultatet.

På den baggrund har vi i analysen fokuseret på den reduktion af drivhusgasbelastningen, der vil kunne opnås ved at benytte træ fra FSC-certificeret bæredygtigt
skovbrug frem for ikke-certificeret træ fra mere intensivt skovbrug.

Besparelser som følge af svanemærkets krav om energiforbrug til MDF-plade

Den potentielle CO2-gevinst ved certifceret træ er endnu ikke systematisk dokumenteret i
litteraturen, selvom der er bred enighed om, at CO2-lagringen vil være relativt højere ved
bæredygtigt skovbrug. Effekten relaterer sig til den komplicerede CO2-lagringsproblematik som vi har beskrevet på side 11-12.
For at kunne bliver FSC- eller PEFC-certifceret skal skovbruget opfylde en række krav
som er specificeret i de nationale retningslinjer fra certificeringsorganerne. De
bæredygtighedskrav som har størst betydning for CO2-lagringen er krav om bufferzoner
omkring vandløb og søer, efterladelse af en vis mængde udvalgte træer på ryddede
områder, restriktioner ift. afskæring af toppe og krav om en vis andel urørt skov af hensyn
til biodiversitet og vildt. Hertil kommer regler for efterladelse af en vis mængde dødt ved,
der er med til at øge CO2-bindingen i jorden (ikke mindst på ryddede områder).
Samlet set begrænser ovenstående certificeringskrav risikoen for, og omfanget af, de
negative CO2-lagringseffekter fra «clearfelling» som vi omtalte på side 11-12. Derimod
indeholder FSC ikke krav til rotationslængde (dvs. hvor længe der skal gå efter plantning
før træerne må fælles) selvom det har stor betydning for niveauet af CO2-lagring.
Det er ikke muligt at opgøre et generelt niveau for, hvor meget CO2-lagringen forbedres i
et certificeret bæredygtigt skovbrug vs. et mere intensivt skovbrug, da det i høj grad
varierer med sammensætningen af træer og andre biotopiske forhold i de enkelte, hver
især unikke, skove der indgår i driften.
I artiklen Tradeoffs in Timber, Carbon, and Cash Flow under Alternative Management
Systems for Douglas-Fir in the Pacific Northwest (Diaz, mfl., 2018) har forfatterne
imidlertid gennemført detaljerede undersøgelser og simuleringer, der viser, at skovdrift
som opfylder de mest basale FSC-krav vil generere en større CO2-lagring end den
normale, mere intensive skovdrift.
Gevinsten i samlet CO2-lagring er opgjort til ca. 32 pct. for kort rotationsdrift og ca. 25 pct.
for lang rotationsdrift set ift. til en lignende skovdrift der ikke opfylder FSC-kravene

Svanemærket stiller også særskilte krav til træplader i møbler, fx:
•

«Sponplater: Det må maksimalt anvendes 7 MJ/kg plate til produksjon av plater (ekskludert evt.
overfladebehandling).

•

Trefibre/finer samt laminerte plater: Det må maksimalt anvendes 11 MJ/kg plate til produksjon av
platen (ekskludert evt. overfladebehandling).

....Energiforbruket, beregnet som MJ/kg plate, skal omfatte den primære platefremstilling og
fremstilling av de hovedråvarer, som inngår i platen. Som hovedråvarer regnes råvarer som utgjør
mer enn 2 vekt-% av den ferdige platen (f.eks. trefiber og lim).»
Systemavgrensning for beregning: Energiforbruket fra utvinning av råvarer skal ikke inkluderes i
beregningen. For plateproduksjonen skal energiberegningen baseres på data fra og med
råvarehåndtering til og med den ferdige plate, før en eventuell overflatebehandling. Beregningen er
dermed eksklusiv dyrking og felling av treet, men inklusive tørking av tre og transportbånd både på
sagverk og i produksjonslinjen samt selve plateproduksjonen. Transport i alle faser og
energiforbruket ved overflatebehandling skal ikke inkluderes.

For det valgte standardskrivebord er det kravet om et max. energiforbrug på 11 MJ/kg for
træfiber-plader som er relevant. Ovenstående systemafgræsninger indebærer, at det
meste af det opgjorte energiforbrug i A1 og A3 til produktion af MDF-pladen skal
indregnes (med undtagelse af energiindholdet i materialer og energiforbruget til
skovhugst). Med denne afgrænsning når vi på baggrund af den anvendte data og
litteratur (jf. side 8) frem til et typisk primært energiforbrug på 17,8 MJ per kg. MDF-plade
for standard-skrivebordet.
Dermed et der et betydligt energibesparelsespotentiale på estimeret 6,8 MJ per kg MDF
svaende til ca. 130 MJ per bord, ved at opfylde kravet.
Vi har beregenet drivhusgas-effeken af dette til 7,3 kg. CO2-eq. per bord under
antagelsen om, at CO2-udslippet reduceres proportionalt med energiforbruget. Denne
antagelse vurderes rimelig, da krav O31 næppe vil få producenterne til at fravælge træ
som brændsel, og da det primære energiforbrug desuden tager højde for forbruget i
energikildernes samlede livscyklus, herunder tab ved fossile brændsler i elproduktion.
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Analysens resultater er mest følsom overfor den valgte metode til kreditering for stålets
genanvendelse, antallet af indkøbte skriveborde per år, og energimixet i elproduktionen
Føslomhedsvurdering
På denne og næste side præsenteres vores vurdering af, hvilke antagelser og faktorer
det opgjorte CO2-reduktionspotentiale er mest følsom ovenfor. På baggrund af de
gennemførte analyser er det vores vurdering, at der knytter sig størst usikkerhed til:
1.

Den typiske udskiftningstid for et standardskrivebord (baseret på eksplicitte
antagelser; der findes ikke empiriske data)

2.

CO2-lagringspotentiale i skovdriften efter hugst, herunder forskel mellem certificeret
og ikke-certificeret skovdrift (der findes kun få undersøgelser af dette)

3.

Valg af metode til kreditering for stålets genanvendelse

Tabel 4a. Følsomhedsvurderinger: specifikation
Følsomhed - parameter

Lavt estimat

Anvendt estimat

Højt estimat

Kreditering for stålets genanvendelse

End-of-life metode

50-50 metode

Cut-off-metode

Kreditering for energiudnyttelse af træ

(ej relevant)

Fuld kreditering

Ingen kreditering

Typisk stand-by energiforbrug
Energimix i elproduktion

Disse tre effekter er derfor ikke inkluderet i hovedresultatet (men kun i det bredere
potentiale angivet i parentes), som er en besparelse i drivhusgasudslippet på 20 kg. (40
kg.) CO2-eq. per skrivebod hhv. 3.800 tons (10.500 tons) CO2-eq. fra det årlige indkøb af
skriveborde i Danmark.
Derudover knytter de tre største udiskkerheder sig til følgende:
4.
5.

Andel af de indkøbte skriveborde som i dag ikke opfylder svanemærkets krav
(baseret på eksplicitte antagelser; der findes ikke empiriske data)
Antal indkøbte skriveborde per år i Danmark (opgøres ved at kombinere DST-data
som er i styk og Eurostat-data som er kg, via en antagelse om den gennemsnitlig
vægt af skrivebordene)

Blandt disse er det (3) og (5), der ‒ indenfor rimelige usikkerihedsintervaller ‒ har størst
betydning for den aggregerede drivhusgas-reduktion, jf. Tabel 4a og 4b til højre. Alt efter
om man anvender end-of-life, 50-50 eller cut-off metoden (jf. diskussionen på side 15) for
kreditering af stålets genanvendelse, svinger det bredere reduktionspotentiale således
mellem ca. 22 og 50 kg. per bord og mellem ca. 8.600 og 13.300 tons CO2-eq.
aggregeret.
Antal indkøbte skriveborde per år påvirker ikke drivhusgas-reduktionen per bord, men har
stor betydning for den aggregerede reduktion. Hvis antal indkøbte skriveborde i Danmark
per år afviger med +/- 30 pct. ift. det anvendte estimat på 237.000 (omregnet til standardskriveborde a 50,2 kg.), vil det bredere reduktionspotentiale kunne svinge mellem ca.
7.400 og 13.700 tons CO2-eq. Disse yderintervaller kan være aktuelle, hvis
gennemsnitvægten på tværs af alle indkøbte skriveborde i Danmark ligger på 28 kg. hhv.
42 kg. i stedet for de antagede 35 kg.
Det typiske stand-by energiforbrug for et standardskrivebord er anden faktor, der ikke
findes statistiske data på. De faktuelle data på standby-forbruget kan dog rekvireres for
næsten ethvert hæve-sænkebord, og vi vurderer på den baggrund, at 1 Watt per time +/25 pct. i dag udgør et rimeligt robust usikkerhedsinterval for gennemsnittet.

25 pct. forbedring af CO2lagringspotentiale ved
40 pct. forbedring…
certificeret skovdrift
1 Watt per time for
1,25 Watt per
0,75 Watt per time...
standardskrivebord
time…
DK’s samlede mix i EU-landenes samlede mix i DK’s mix i reguelprod. for 2018
elproduktion for 2018
lerkraft for 2018
Udskiftning efter 9
Et standardskrivebord
Udskiftning efter 5
år…
udskiftes efter 7 år
år…
166.000 indkøbte
237.000 indkøbte skrive308.000 indkøbte
skriveborde…
borde per år á 50,2 kg.
skriveborde…
10 pct. forbedring…

Reduceret CO2-lagring

Typisk udskiftningstid
Indkøbte antal skriveborde per år
i Danmark
Andel med forbedrings-potentiale
ift. krav

70 pct… lever ikke
op til krav

80 pct. af alle skriveborde
lever ikke op til krav

90 pct. lever ikke
op til krav

Tabel 4b. Følsomhedsvurderinger: resultater
CO2-effekt per bord (kg. CO2-eq.)
Følsomhed - parameter
Kreditering for stålets
genanvendelse

CO2-effekt aggregeret (tons)

Lavt est.

Anvendt est.

Højt est.

Lavt est.

Anvendt est.

Højt est.

-25,5

-39,7

-53,9

-8,618

-10.506

-13,259

-39,7

-39,7

-10.506

-11.604

Kreditering for
energiudnyttelse af træ
Reduceret CO2-lagring

-36,3

-39,7

-43,1

-10.054

-10.506

-10.958

Typisk stand-by
energiforbrug

-35,2

-39,7

-44,2

-9.657

-10.506

-11.354

Energimix i elproduktion

-38,2

-39,7

-49,3

-10.117

-10.506

-12.978

Typisk udskiftningstid

-43,3

-39,7

-36,1

-9,203

-10.506

-11.908

Antal indkøbte skriveborde
per år i Danmark

-36,1

-39,7

-36,1

-7.354

-10.506

-13.657

Andel med forbedringspotentiale ift. krav

-39,7

-39,7

-39,7

-9.193

-10.506

-11.819

På denne parameter vil det bredere reduktionspotentiale således kunne svinge mellem
ca. 32 og 41 kg. per bord og mellem ca. 9.700 og 11.400 tons CO2-eq. aggregeret.
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Generelt er analysens resultater dog robuste mht., at det vil generere CO2-reduktioner
på mange tusinde tons, hvis danske skriveborde lever op til svanemærkets krav
Følsomhedsvurdering – CO2-lagring
Pga den store variation i skovdrift, og den begrænsede dokumentation af forskelle i CO2lagring mellem FSC-ceritificeret og almindelig skovdrift, er der relativt stor usikkerhed
omkring denne faktor. Det er ret sikkert, at certificeret skovdrift har en positiv effekt på
CO2-lagringen, da det begrænser omfanget af totalt ryddede områder i skoven, men der
vil være stor variation fra skov til skov og størrelsen af effekten er derfor meget usikker,
hvorfor den ikke er indregnet i hovedresultatet, men kun i det bredere potentiale. Som det
fremgår at Tabel 4b har det dog ‒ indenfor et rimeligt usikkerihedsinterval ‒ ikke så stor
betydning for de aggregerede effekter som nogle af de øvrige centrale
usikkerhedsfaktorer.

Følsomhedsvurdering – skrivebordets udskiftningstid
Standardskrivebordets typiske udskiftningstid har som forventet også stor betydnng for
resultaterne, idet forskellen mellem dette og den antagede udskiftningstid på 10 år for
svanemærkede skriveborde har betydning for, hvor meget den årlige produktion af
skriveborde kan reduceres ved at alle nye skriveborde lever op til svanemærkets krav og
dermed bevares i brug over længere tid. Effekten modvirkes dog af, at stand-by
energiforbruget forbliver højere i længere tid, når udskiftningstiden for standardskrivebordet er længere (fx 9 år i stedet for 7 år), og disse borde derfor forbuger ekstra
stand-by energi i længere tid, førend de bliver udskiftet med svanemærkede skriveborde,
der har et væsentligt lavere stand-by energiforbrug.
Eftersom der både er usikkerhed om standardskrivebordets og det svanemærkede
skrivebords typiske udskiftningstid, vurderes opgørelsen af denne effekt at være den
mest usikre i analysen, hvorfor den ikke er indregnet i hovedresultatet, men kun i det
bredere potentiale. Alle argumenter trækker dog i retning af, at udskiftningstiden vil være
længere for svanemærkede end for almindelige skriveborde. Dermed vurderes der ikke at
være tvivl om, at der kan opnås betydelige drivhusgasreduktioner som følge af, at
svanemærkede skriveborde bevares i brug i længere tid førend de udskiftes.
Uiskkerheden knytter sig således til størrelsen, og ikke til fortegnet, af effekten.
Følsomhedsvurdering – energimix i elproduktionen
Vi har opgjort indkøbet af kollektivt forsynet el, der medgår til alle centrale råmaterialer,
komponenter og produktionsprtocesser for et standardskrivebord. Eftersom råmaterialer
og komponenter til skriveborde som oftest fremstilles i andre lande end Danmark – og
eftersom der medgår mere energi hertil end til samlingen af skriveborde på møbelfabrikken – har vi fundet det mest rimeligt at anvende et EU-gennemsnit for input-mixet af
primær energi til kollektv elproduktion. Energi-mixet er baseret på Eurostat’s Energy
Balances (NRG_BAL) for 2018.

Tabel 5. Energi-mixet i lavt, anvendt og højt estimat for elproduktionens sammensætning
DK energimix i
elproduktion for 2018

EU-energimix i
elproduktion for 2018

DK energimix i regulerkraft for 2018

Kul, koks o.l.

21,8%

19,2%

43,1%

Naturgas

6,4%

19,6%

12,6%

Biomasse/affald

22,4%

7,6%

44,3%

Vandkraft

0,0%

11,9%

0,0%

Vindkraft

46,2%

11,9%

0,0%

Atomkraft

0,0%

26,0%

0,0%

Solkraft-el (PV)

3,2%

3,9%

0,0%

SUM

100%

100%

100%

Primært energinput

Kilder: Eurostat, Energy Balances (NRG_BAL) 2018 og Energistyrelsen, Energistatistik 2018

For at vurdere følsomheden overfor dette valg af energi-mix i elproduktionen, frem for
andre mulige valg, har vi opgjort følsomheden ved i stedet at anvende:
•

Lavt estimat: energi-mix svarende til gennemsnitlig dansk elproduktion i 2018

•

Højt estimat: energi-mix svarende til dansk regulerkraft i 2018 (dvs dansk elproduktion
eksl. vejrafhængig vind-, sol. og vandkraft), idet regulerkraften kan hævdes at være
det energi-input, der kan skrues op og ned for, og dermed den reelle marginale energi

Som det fremgår af Tabel 4b på forudgående side vil det bredere reduktionspotentiale
svinge mellem ca. 35 og 43 kg. per bord og mellem ca. 10.100 og 13.000 tons CO2-eq.
aggregeret, når ovennævnte alternative energi-sammensætninger af elproduktionen
bringes i spil.
Energimixet har således en væsentlig betydning for resultatet, om end det ‒ i lighed med
de øvrige usikkerhedsfaktorer ‒ ikke rokker ved konklusonen om det betydelige CO2reduktionspotentiale ved svanemærkets krav.

Vores samlede vurdering er derfor, at der er et stort og relativt sikkert drivhusgasreduktionspotentiale, hvis svanemærket krav udbredes til at gælde for stadig flere
skriveborde på det danske marked.
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