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Pos. Del av livscykeln Energislag Råvaror 
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   Förnyelsebara Ej Förnyelsebara Vatten Luft  

1 Resursförbrukning       

1.1 Råvaror/Insatsvaror El  
0,25 Wh/m2 

 EPDM      29% 
Kimrök     45% 
Min.olja    15% 
Hartser     6 % 
 

Nej Stoft Nej 

1.2 Tillsatser < 5% av 1.1   Vulkmedel  1,5% 
ZnO            1,5% 

 

Nej Stoft Nej 

1.3 Återvunna material   Gummipulver Nej Stoft Nej 

1.4 Ursprung för råvaror/insatsvaror 
Sverige/EU/Övriga världen 

      

1.5 Produktion El  
0,85 Wh/m2 

Rayontextil 
Bomullstextil 

Polymer textil Nej TVOC 
20mg/m2 

Deponi avfall
< 20g/m2 

2. Distribution av produkt       

2.1 Produktionsort/Land ,Värnamo/Sverige       

2.2 Tansportsätt, Lastbil, Tåg, Fartyg, Flyg Olja, Diesel, 
Bensin, El 

     

2.3 Distributionsform Olja, Diesel, 
Bensin, El 

     

2.4 Emballage  Trä, papp Polyeten    

3 Byggskedet       

3.1 Byggproduktion El Nej  Nej TVOC Nej 

3.2 Byggvaruanpassning      Nej 

4 Bruksskedet       

4.1 Drift Ej  tillämpligt Nej Nej Nej Nej  

4.2 Underhåll  Nej Nej Nej Nej  

4.3 Livslängd       

5 Rivning       

5.1 Demontering       

6 Restprodukter       

6.1 Återanvändning       

6.2 Materialåtervinning       

6.3 Energiutvinning     SO2, CO2 Aska 

7 Avfallsprodukter       

7.1 Deponering    Nej Nej Nej 

 


