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overflatebehandling, oppbygging og konstruksjon osv.
og må forespørres produsentspesifikt.

2.4 Markedsføring/brukskriterier
For markedsføring i EU/EFTA (med unntak av Sveits)
gjelder /EU-forordning nr 305/2011/(byggevare
forordningen). Produktene trenger en ytelseserklæring
der det tas hensyn til den harmoniserte /DIN EN
14342:2013/ og /CE-merkingen/.
Som ytterligere produktspesifikk standard er /DIN EN
13489:2003-05/ relevant.

Når det gjelder bruken av produktene, gjelder de
respektive nasjonale bestemmelsene.

2.5 Leveringstilstand
Alle produkter leveres i forpakningsenheter l de
vedlagte følgesedlene er minimum følgende oppgitt:

• Mengdeangivelse i m2

• Dimensjoner (elementenes lengde, bredde,
tykkelse) i mm

• Treslag
• Sortering

De produkt- og produsentspesifikke
dimensjonene/mengdeangivelsene for de deklarerte
produktene i leveringstilstanden ligger innenfor det
følgende spekteret:

• Bredde: 50-300 mm
• Lengde: 70-7000 mm
• Tykkelse: 9-23 mm
• m2/pk: 0,2-4,0 m2

2.6 Grunnmaterialer/hjelpematerialer
Andelene av inneholdende materialer som er beregnet
per m2 produkt for miljødeklarasjonen, utgjør·

• Tre, i overveiende grad løvtre 63,61 %
• Kryssfinér 4, 1 %
• Fiberplate med høy tetthet 21,68 %
• Vann 6,66 %
• Ureaformaldehydlim 3,57 %
• Polyvinylacetat 0,2 %
• Polyuretan O, 1 %
• EPI (emulsion polymer isocyanate) 0,08 %

2. 7 Produksjon
Til produksjonen av lamellparkett brukes det rund
tømmer, frisk skurlast, kammertørket skurlast eller
høvlet trelast. I tillegg brukes til dels kryssfinér og
HOF-plater lagene fremstilles først separat.
Dekksjiktet settes sammen av heitreelementer.
Midtlaget kan bestå av trematerialer eller massive
enkeltdeler Ved 3-lags oppbygging brukes det et
underlag. Etter at det er påført lim, presses de enkelte
lagene sammen og deles opp.

2.8 Helse og miljø under produksjonen
På grunn av produksjonsvilkårene er det ikke
nødvendig med helse- og miljøtiltak som går ut over
bestemmelsene i de gyldige EU-forskriftene samt de
nasjonale lovbestemmelsene og andre forskrifter
Dette inkluderer også overholdelsen eller
underskridelsen av grenseverdiene for arbeidsplassen
i produksjonsprosessen.

2.9 Produktbearbeiding/installasjon
Lamellparkett kan sages, freses, høvles og bores med
vanlige stasjonære maskiner og (elektriske) hånd
holdte maskiner Verktøy med hardmetall er å
foretrekke. Ved bruk av håndholdte redskaper uten
avtrekk bør man bruke åndedrettsvern. Nødvendig
verktøy og maskiner skal bare brukes etter hensikten
og i samsvar med bruksanvisningen fra den respektive
produsenten.
De vanlige sikkerhetstiltakene (f.eks. hørselsvern
avhengig av maskin, vernebriller og støvmaske ved
saging) skal overholdes. Sagspon som oppstår, bør
suges opp.
Produktene skal lagres tørt.
De 2-lags gulvene må limes til underlaget på
byggeplassen, de 3-lags gulvene kan enten limes eller
legges flytende. Dessuten må retningslinjene fra
parkettprodusenten følges.
Ved bearbeidingen/monteringen skal det tas hensyn til
de vanlige sikkerhetstiltakene for bearbeidingen
(vernebriller, støvmaske ved støvutvikling, hørselsvern
avhengig av maskin, osv.). Ved næringsmessig
bearbeiding skal bestemmelsene i arbeidsmiljøloven
følges.
Restmaterialer som oppstår på byggeplassen (avskjær
og emballasje) skal samles inn separat etter type
avfall. Ved avfallshåndteringen skal det tas hensyn til
bestemmelsene til de lokale renovasjonsmyndighetene
samt anvisningene under punkt 2.15 "Etterbruksfasen".

2.1 O Emballasje
Det brukes metaller, papir og papp, tre, polyetylen og
andre plastmaterialer. Emballasjemateriell skal samles
inn separat og resirkuleres i samsvar med de lokale
forskriftene. Hvis det brukes europaller, kan disse
gjenbrukes mange ganger, eller resirkuleres som
skrapved før en termisk utnyttelse.

2.11 Brukstilstand
Sammensetningen for bruksperioden tilsvarer
sammensetningen av grunnmaterialer i punkt 2.6.
"Grunnmaterialer". Under bruken er cirka 3,854 kg
karbon bundet i produktet. Dette tilsvarer cirka 14, 1 kg
karbondioksid ved en fullstendig forbrenning.

2.12 Helse og miljø under bruk
Ved normal tiltenkt bruk ventes det ingen helse
messige skader eller affeksjoner Virkningsforholdet
mellom parkett og helse består i at det oppnås et
positivt inneklima på grunn av treets spesielle naturlige
egenskaper.
Risiko for vann, luft/atmosfære og jord kan ikke oppstå
ved riktig bruk av lamellparkett.
Lamellparkett er et naturlig CO2-lager Det kan slipes
og overflatebehandles på nytt minst to ganger Også
gjenbruk i andre rom er mulig. I tillegg kan lamell
parkett resirkuleres. Den termiske utnyttelsen ved
slutten av livssyklusen er CO2-nøytral.

2.13 Referansebrukstid
Brukstiden til lamellparkett er 40 år i henhold til /Code _
Nr 352.812/, Nutzungsdauer von Bauteilen für . ·r~\::5RT Ì"f?. ·
Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem .:,~~"·:;.~.;•.,:G. 1}-t.r:
Nachhaltiges Bauen /BNB/, status 11/2011 ;/:::!"?' -~) · ._'i."' ,-,,..,;,: ~
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Brannegenskapene til lamellparkett er i samsvar med . 1 ;,,~i~~-..:J·
klassifiseringene i Tabell 1 - Klasser for tregulvs -,( - \'lU'
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3.7 Vurderingsperiode
Datainnsamlingen ble foretatt over en periode fra 2009
til 2011, samtidig med at det ble regnet ut data for
hvert av de avsluttede kalenderårene. Dataene er
derfor basert på årene 2008 til 201 O. Enhver
informasjon bygger samtidig på de midlere
opplysningene for 12 sammenhengende måneder

3.8 Allokasjon
De gjennomførte allokasjonene oppfyller kravene i /EN
15804:2012/ og forklares i detalj i /Rüter, S;
Diederichs, S: 2012/:

Generelt
Alle egenskaper som henger sammen med
materialene, ble prinsipielt allokert etter fysikalske
kausaliteter, alle andre allokasjoner skjedde på
økonomisk grunnlag. Et unntak utgjøres av
allokasjonen av den nødvendige varmen i kombinerte
kraft- og varmeenheter, som ble allokert på grunnlag
av eksergien fra produktene strøm og prosessvarme.

Modul A1
• Skog: Kostnader i skogen ble allokert på

produktene tømmer og industritømmer på
grunnlag av prisene deres.

• Tilførselen av skrapved tar ikke hensyn til
kostnader fra den forrige livssyklusen.

Modul A3

• Treforedlingsindustrien: Kostnadene ble
allokert på hovedproduktene og restmaterialer
på grunnlag av prisene deres.

• Avfallet som oppstår i produksjonen, med
unntak av trebaserte materialer, utnyttes
termisk eller som råstoff. Generert varme og
strøm samt resirkulerte produkter krediteres
systemet i form av unngåtte kostnader i det
tradisjonelle systemet til generering av strøm,
varme eller primærmateriale. Krediteringene
som da oppnås, ligger tydelig under 1 % av
de totale kostnadene.

• Alle kostnader til fyring ble i tilfellet kombinert
generering av varme og strøm allokert på
disse etter eksergi av disse to produktene.

• Tilførselen av skrapved tar ikke hensyn til
kostnader fra den forrige livssyklusen.
(Analogt med modul A 1)

Modul D
Substitusjonen som ble gjennomført i modul D,
tilsvarer en energibasert resirkulering av skrapved.

3.9 Sammenlignbarhet
Prinsipielt er en sammenligning eller vurderingen av
EPD-data bare mulig hvis alle datasett som skal
sammenlignes, er opprettet i henhold til /EN 15804/ og
det er tatt hensyn til bygningskonteksten eller de
produktspesifikke ytelseskjennetegnene.

I det følgende beskrives nøyere de scenariene som
økobalansen bygger på.

Verdi Enhet
8,878 k

Gjenbruks-, gjenvinnings- og
resirkuleringspotensial (D), opplysninger om
relevante scenarier
På slutten av livssyklusen utnyttes produktet i form av
skrapved i den samme sammensetningen som den
beskrevne deklarerte enheten. Det gås ut fra termisk
utnyttelse i et biomassekraftverk med en total
virkningsgrad på 35 % og en elektrisk virkningsgrad på
23 %. Samtidig genereres det ved forbrenning av 1 t
trevirke (absolutt tørt) (ved cirka 18 % fuktighet) om lag
1231 kWh strøm og 2313 MJ nyttbar varme. Den
eksporterte energien erstatter brensel fra fossile kilder,
samtidig forutsettes det at den termiske energien ville
ha kommet fra naturgass og den erstattede strømmen
ville tilsvare den tyske strømmiksen fra 2009.

Beteanelse Verdi Enhet
Generert strøm (per tonn absolutt 1231 kWh
tørr skrapved)
Utnyttet spillvarme (per tonn absolutt 2313 MJ
ørr skrapved)
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Sommersmog (POCP):
Dannelsen av bakkenært ozon forårsakes først og
fremst av ikke fullstendig oksiderte hydrokarboner fra
forbrenningsprosesser, men også av karbonmonoksid
og nitrogenoksider Ved produksjonen av lamellparkett
stammer disse fra tørkeprosessen og fra forbrenning
av ved og diesel. Tilførsel og forbrenning av brensel til
tørking utgjør 59% av indikatorverdien.

Overgjødslingspotensial (EP):
Brenning av ved for å skape varme står i første rekke
her, mens nitrogenoksider utgjør den største andelen
av relevante utslipp. I tillegg spiller forbrenningen av
diesel og genereringen av strøm en rolle.

Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon
(ODP):
Relevante utslipp stammer særlig fra forbrenning og
generering av strøm.

Spennvidde i resultatene:
De enkelte resultatene fra de deltakende bedriftene
skiller seg fra de gjennomsnittlige resultatene i
miljødeklarasjonen. Ved indikatoren GWP (uten
biogene utslipp) kan resultatene for summen av
modulene i A ligge maskimum12 kg/m2 høyere og
3,5 kg/m2 lavere. Ved alle andre indikatorer ligger

avvikene mellom maksimum +246 % og -48 %
sammenlignet med gjennomsnittsverdiene. Grunnen til
disse avvikene er først og fremst forskjeller i de
anvendte brenslene, mengden av dem og de
spesifikke strømforbrukene i prosessene

Bruk av primærenergi:
Fornybare energibærere brukes først og fremst i form
av ved til generering av prosessvarme. Av de totalt
330 MJ stammer mindre enn 11 MJ fra brenning av
skrapved.
Ikke fornybar energi (166 MJ) brukes hovedsakelig til å
skape strøm.

Uttømming av abiotiske ressurser:
Bruk av utvunnede ressurser som råmaterialer brukes i
overveiende grad til fremstilling av
bearbeidingsverktøy. Dette skjer i forbehandlingen av
treråstoffet (39 %) og ved produksjonen av lokalt brukt
verktøy og smøremidler (1 O %). Ressurser brukt til
energi utvinnes først og fremst for å gi strøm.

Avfall:
Spesialavfall oppstår særlig ved tilførselen av
driftsmidler

Denne EPD-en beskriver et produkt som et gjennom
snitt fra flere produsenter Dokumentasjonene som
kreves i forbindelse med ytelseserklæringen etter
byggevareforordningen (/EU-forordning nr 305/2011 /)
og etter /DIN EN 14342/, skaffes til veie av den
respektive produsent og skal etterspørres der på
samme måte som de(n) utførende testinstitusjonen(e),
testrapportene og de anvendte testmetodene.

Dokumentasjoner:
System for vurdering og kontroll av ytelses
bestandighet
Ytelsesegenskaper

• Bruddfasthet
• Brannegenskaper

• Formaldehydutslipp
• Pentaklorfenolinnhold
• Glidernotstand
• Varmeledningsevne
• Biologisk holdbarhet

Dokumentasjoner om VOG-utslipp skaffes til veie i
henhold til reglene som gjelder i det respektive
brukerlandet og skal også oppbevares hos
produsenten.

Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin (utg.):
Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs)
[Utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD-er)];

Allgemeine Grundsätze für das EPD-Programm des
Instituts Bauen und Umwelt e.V (IBU), 2013-04.
[Generelle prinsipper for EPD-programmet til Institut
Bauen und Umwelt e.V (IBU), 2013-04]

Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil A:
Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an
den Hintergrundbericht. 2013-04.
[Produktkategoriregler for byggevarer del A:
Regneregler for økobalansen og kravene til
bakgrunnsrapport. 2013-04.]

ISO 14025
DIN EN ISO 14025:2011-10, Environmental labels and
declarations - Type lii environmental declarations -
Principles and procedures.
EN 15804

EN 15804:2012-04+A 1 2013, Sustainability of
construction works - Environmental product
declarations - Core rules for the product category of
construction products.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) (utg.): 2011:
Nutzungsdauer von Bauteilen für
Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB), Stand 11/2011
[Byggekomponenters bruksvarighet for
livssyklusanalyser iht. evalueringssystemet bærekraftig
bygging (BNB), status 11 /2011.]

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1292/2014
av 17 juli 2014 om krav til klassifisering uten prøving
av visse typer ikke overflatebehandlede tregulv i
overensstemmelse med EN 14342 med hensyn til
deres motstandsdyktighet mot brann.
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