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Sammanfattning 
Produkter tillverkade ur skogsråvara ingår som en obligatorisk kategori i 
Sveriges nationella rapportering av växthusgasutsläpp sedan 2013. Här 
presenteras en metodik för osäkerhetsskattning kring de beräknade 
utsläppen.  

Utsläppen som beräknas baseras på årliga förändringar av kolförrådets 
storlek. Varje år tillkommer en viss mängd medan en viss mängd kasseras. 
Den mängd som tillkommer, alltså inflödet, utgörs av producerad mängd 
halvfabrikat av produktkategorierna sågade trävaror, träbaserade skivor och 
pappersprodukter med ursprung från inhemsk skog. Mängden kasserade 
produkter, alltså utflödet, beräknas som en andel av det befintliga förrådet 
som i sin tur beräknas med hjälp av halveringstider. För 2013 beräknades ett 
utsläpp på -5.25 miljoner ton CO2.  

Metodiken för osäkerhetsskattningen byggde på en Monte-Carlo ansats där 
normalfördelade slumptal drogs för in- och utflödet för respektive 
produktkategori. Standardavvikelsen sattes till 2% kring inflödet och till 
20% kring halveringstiderna. Upprepade beräkningar gav alternativa utsläpp 
som i sin tur låg till grund för beräkning av medelvärde och variationen 
kring detta. För år 2013 motsvarade variationen en standardavvikelse på 
±1.45 miljoner ton CO2. Osäkerhetsskattningen utgörs alltså av 
standardavvikelsen uttryckt i absoluta tal 
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Summary 
Harvested wood products (HWP) have been a mandatory carbon pool within 
the national reporting of green-house gas emissions since 2013. In this 
report, a methodology is presented for uncertainty assessment of the 
estimated emissions from the HWP-pool. 

The emissions from the pool are estimated as being the yearly differences of 
the size of the pool. Each year a certain amount of new products are added 
to the pool (inflow) while a certain amount is discarded (outflow). The 
inflow is equal to the production of three different categories of semi-
finished products: sawn wood, wood based panels and paper products. The 
outflow is calculated as a fraction which each year leaves the pool. The 
fraction is calculated using half-lives. For 2013, the net-emission was 
calculated to -5.25 million tons of CO2.  

The uncertainty assessment was based on a Monte-Carlo approach. 
Normally distributed random numbers were drawn repeatedly for the 
inflow, for which the standard deviation was set to 2%, and for the half-lives 
for which the standard deviation was set to 20%. Mean value and standard 
deviation were calculated for the repeated calculations. The uncertainty was 
equal to the calculated standard deviation in absolute numbers, and was 
calculated to ±1.45 million tons of CO2 for 2013. 
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Inledning 
I rapporten redovisas felkällor samt skattning av osäkerheter vid beräkning 
av koldioxidutsläpp från kolpoolen träprodukter (harvested wood products 
(HWP)). Rapporten har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Från och med 2013 är HWP en obligatorisk del av den nationella 
rapporteringen av utsläpp av växthusgaser från markanvändningssektorn 
(Anon. 2012). I rapporteringen ska förutom utsläpp även osäkerhet kring 
inrapporterat utsläpp redovisas. För Sveriges del har en nationell metodik 
tagits fram (Wikberg 2011, 2012) där osäkerheter emellertid inte behandlas 
tillräckligt utförligt. 

I beslut 2/CMP.7 redovisas hur rapporteringen ska gå till under 
Kyotoprotokollet. Alla produkter från inhemsk skog ska inkluderas, medan 
produkter med icke inhemskt ursprung ska exkluderas. Vidare ska 
kolpoolsförändringarna beräknas med hjälp av skattade in- och utflöden, där 
inflödet utgörs av produktion av halvfabrikat av tre olika produktkategorier 
(sågade trävaror, träbaserade skivor och pappersprodukter), och där utflödet 
från poolen ska beräknas som den andel som antas försvinna från poolen per 
år och som i sin tur beräknas som funktion av halveringstid med specifika 
halveringstider per produktkategori (35 år för sågat, 25 år för skivor, och 2 
år för papper). HWP från avskogning, HWP som används som bränsle, samt 
HWP som deponeras efter kassering ska inte tas med i redovisningen under 
Kyotoprotokollet medan redovisningen under Klimatkonventionen är mer 
flexibel. Beslutet öppnar även för alternativa beräkningsmetoder. Sverige 
använder samma metodik och angreppssätt under såväl Klimatkonventionen 
som under Kyotoprotokollet med enda skillnaden att alla producerade 
produkter (även från avskogning) ingår under Klimatkonventionen. 

Sveriges beräkningsmetodik följer i stort beslutet. Nationella data om 
producerad mängd sågade trävaror, träbaserade skivor och pappersprodukter 
från år 1900 och framåt, och differentialekvationen som det refereras till i 
beslutet (med halveringstider om 35, 25 och 2 år) ligger till grund för 
beräkningarna för respektive produktkategori. Utöver beslutet och det 
supplement till Kyotoprotokollet där det beskrivs hur beslut 2/CMP.7 ska 
tillämpas (IPCC 2014) har en serie ekvationer utvecklats som i högre grad 
sorterar bort importerade råvaror än de ekvationer som beskrivs i riktlinjer 
och supplement. Vidare har en rutin för hur papper tillverkat av returpapper 
tagits fram.  
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Osäkerheter 
Beräkningarna är naturligtvis behäftade med en hel del osäkerheter. Dessa 
är svåra att skatta eftersom det finns alltför få uppgifter om det faktiska 
förrådets storlek. Felen kan delas upp i beräkningssteg som rör data och 
omräkningstal för att skatta inflöde, samt beräkning av nedbrytningstakt för 
att skatta utflödet från poolen. Inflödet bygger på data om halvfabrikat som i 
ett antal steg justeras för att exkludera import och att räkna om volym till 
massa, etc. Utflödet beräknas som den andel som varje år antas lämna 
förrådet.  

Data 
I supplementet listas ett antal osäkerhetsfaktorer då det gäller underlagsdata: 
korta tidsserier, att dataunderlaget avser annat än vad som efterfrågas, att 
datainsamlingen inte är 100%-ig, dubbelräkning då slutprodukter inräknas i 
halvfabrikatskategorier, felaktiga beräkningar och att underkategorier 
saknas i aggregerade kategorier. För Sveriges del kan osäkerheterna för 
samtliga listade faktorer anses vara förhållandevis små. Dataunderlaget som 
används är kvalitetsgranskat och kommer i huvudsak från Skogsstyrelsen 
som i sin tur sammanställer uppgifter från andra källor, såsom SCB, SDC, 
Skogsindustrierna, TMF m fl. Tidsserierna startar i de flesta fall runt 1900, i 
vissa fall redan 1850. Detta ska exempelvis jämföras med länder som inte 
bildats förrän under 90-talet och därför måste använda beräknade värden, 
eller länder som använder data från FAO som sträcker sig bakåt i tiden till 
1961. I Sveriges nationella metod har stor vikt lagts vid att undvika 
dubbelräkning och andra brister i beräkningarna. Att undvika dubbelräkning 
underlättas av att Sveriges produktion av halvfabrikat är tämligen homogen, 
att råvaran domineras av två barrträdsslag med sinsemellan liknande 
egenskaper och att produktionen nästan helt är inriktad på bräder och plank 
samt massa och papper. Risken för dubbelräkning är låg då det är relativt 
enkelt att hålla isär halvfabrikat från slutprodukter. 

Men dataunderlaget bör naturligtvis ändå kontrolleras och ett sätt att göra 
detta är att jämföra avverkningen av massaved och timmer exkl. bark mot 
allt som producerats ur dessa sortiment i Sverige och utomlands, alltså den 
totala produktionen av halvfabrikat (inklusive spill längs förädlingskedjan 
som används som bränslen eller som deponeras), exklusive import. 
Produktion av svartlut antas vara lika med mängd producerad kemisk massa. 
Överensstämmelsen är god från och med mitten av 70-talet med undantag 
för några år runt millennieskiftet då produktionen av halvfabrikat låg något 
högre än rundvirkeskonsumtionen (Figur 1). Från och med 1978 ingår 
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sågverksspill som spån och flis som använts som bränsle eller gått till 
deponi i kurvan för producerade produkter. Inga data från tidigare år fanns 
tillgängliga vilket bidrar till avvikelsen mellan kurvorna före 1978. Att 
överensstämmelsen är mindre god längre tillbaka i tiden har dock mindre 
betydelse eftersom produkterna från den tiden i hög grad har kasserats och 
därför inte påverkar resultaten lika mycket som produkter från senare tid. 
Därför har variationen för felskattningarna baserats på 1978 och framåt, och 
bedömts motsvara en standardavvikelse på 2.5 %. 

 

 

Figur 1.  Avverkad mängd massaved+timmer (heldraget) och producerad mängd 
halvfabrikat+bränslen ur råvara från svensk skog (streckat). 

 

Utflöde och halveringstider 
Desto större osäkerhet råder då det gäller utflödet från poolen, alltså 
kassering av produkter. De kolpoolsförändringar som beräknas gäller 
slutprodukter, som trä i byggnader etc., men eftersom uppgifterna om 
mängden trä i slutprodukter är knapphändiga måste poolen beräknas. Poolen 
utomlands är särskilt svår att mäta, vilket gör det extra svårt för Sveriges del 
eftersom en så stor del går på export. Kolpoolsförändringarna beräknas 
alltså med hjälp av data om produktion och handel av halvfabrikat. 
Halveringstiden som sätts in i differentialekvationen resulterar i en andel av 
poolen som antas bli kvar till nästa år medan resten antas försvinna. 
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Motsvarande beräkning av hur stor andel som försvinner från nyproducerat 
halvfabrikat innan det går in i poolen (spill från förädlingskedjan) görs 
också.  

Om halveringstiderna justeras med ±50 % ändras utsläppet från HWP-
poolen med ±3000 kton CO2 per år i medeltal mellan 1990 och 2013 (Figur 
2). Med default-inställningar för halveringstider (35, 25 respektive 2 år) blir 
utsläppet i medeltal ungefär 7000 kton, skillnaden blir alltså betydande. 

Defaultvärden för halveringstiderna på 35, 25 och 2 år för sågat, skivor och 
papper har hämtats från tabell 3a.1.3 i Appendix 3a.1 i Good Practice 
Guidance från 2003 (IPCC 2003), där även de studier som halveringstiderna 
baseras på redovisas. Defaultvärden är enligt vad som hävdas i supplementet 
inte robusta. Supplementet argumenterar även för att halveringstiderna 
borde vara kortare för trä och baserar detta på studier av Pingoud (2001) och 
Finlands nationella inventeringsrapport (NIR) (Anon. 2009). Pingoud 
(2001) anger dock 30 år som halveringstid för sågade trävaror och plywood 
konsumerat i Finland, baserat på inventeringsdata, vilket snarare visar att 
defaultvärdet är rimligt, medan den senare studien visar på betydligt kortare 
halveringstider baserat på senare inventeringar. Men de lägre 
halveringstiderna förklaras i NIR’en av en omfattande export av 
slutprodukter, t.ex. småhus.  

 
Figur 2.  Beräknat sammanlagt nettoutsläpp (kton CO2) från kolpoolen träprodukter i medeltal 

för 1990-2013 som funktion av procentuella förändringar av halveringstiderna för 
produktkategorierna sågade trävaror, träbaserade skivor och pappersprodukter. Vid 0% 
är halveringstiderna 2, 25 och 35 år för papper, träskivor och sågade varor, vid -100% är 
samtliga lika med 0 och vid 100% är de 4, 50 och 70 år. 
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Om en relativt stor mängd sågade trävaror (bräder och plank) konsumeras 
inom landet, alltså inflödet i det här fallet, under ett visst antal år samtidigt 
som inventeringsdata visar på att förrådet av trä i byggnader och annat inte 
har förändrats under den aktuella perioden blir den justerade halveringstiden 
låg för att andelen som försvinner från poolen varje år ska bli tillräckligt hög 
för att kompensera det höga inflödet. Men det kan vara så att en stor del av 
det inhemskt konsumerade virket hamnar utomlands i t.ex. exporterade 
småhus och därför inte fångas upp av inventeringarna. I ett rapporterings-
perspektiv konsumeras alltså virket inom landet när det byggs in i slut-
produkter trots att det används utomlands. Beslutet och supplementet öppnar 
upp för länderna att använda alternativa halveringstider och att dessa i så fall 
kan beräknas som i de finska studierna. I så fall kan olika halveringstider 
användas för inhemskt konsumerat och export, och då det gäller exporten 
ska importlandets halveringstider tillämpas. Men då uppstår risken att 
halveringstiderna över- eller underskattas beroende på handeln av 
slutprodukter som beskrevs i exemplet. Om default-halveringstiderna istället 
används för HWP konsumerat både inom och utanför Sverige försvinner 
den risken. Det är inte heller lätt att fånga upp allt trä i en inventering. I 
Sverige används ca: 20 % av allt sågat virke som emballage (Anon. 2009) 
vilket missas helt om inventeringen inriktas mot byggnadskonstruktioner. 
Det behöver alltså inte vara så att default-halveringstiderna är för höga. 
Precis som Finland rapporterar även Norge kortare halveringstider för 
inhemskt konsumerat halvfabrikat baserat på inventeringsdata (Bache-
Andreassen 2009). I Good Practice Guidance (IPCC 2003) anges å andra 
sidan studier som rapporterar betydligt längre halveringstider, men då rör 
det sig om slutproduktskategorier som möbler eller byggnader.  

På basis av tidigare studier och resonemanget ovan har en variation kring de 
halveringstider som använts antagits motsvara en standardavvikelse om 
20% kring angivet värde. 
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Osäkerhetsskattning 
Skattningen av osäkerheten för beräknade utsläpp baseras på en given 
variation för halveringstider samt en given variation för inflödesdata. En 
Monte Carlo-ansats tillämpas. Genom att ansätta normalfördelade slumptal 
kring inflödesdata och halveringstider för respektive halvfabrikatskategori 
beräknas alternativa utsläpp. Som tidigare nämnts sätts standardavvikelsen 
kring inflödesdata till 2.5 % kring det beräknade inflödet, medan 
standardavvikelsen kring halveringstiderna sätts till 20%. Proceduren 
upprepas 100 gånger varpå ett medelutsläpp och en standardavvikelse för 
utfallen kan beräknas. Standardavvikelserna runt de beräknade 
medelvärdena redovisas i Tabell 1. 

Osäkerheten för beräknade värden utgörs alltså av beräknad 
standardavvikelse i absoluta tal. Under de senaste åren har detta värde legat 
kring 1,5 Mton CO2. För varje år framgent görs en ny osäkerhetsskattning 
enligt samma procedur.  Detta värde utgör alltså felskattningen för de 
beräknade utsläppen från HWP-poolen. 
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Tabell 1.  Rapporterade utsläpp (UTSLÄPP), samt medelvärde (MEDEL) och standardavvikelse 
(SD) för de 100 utfall som felskattningarna bygger på. Alla värden i Mton CO2. 

ÅR UTSLÄPP MEDEL SD 

1990 -4,53 -4,39 1,03 

1991 -3,68 -3,59 0,88 

1992 -3,43 -3,32 0,96 

1993 -4,59 -4,57 0,98 

1994 -5,39 -5,35 0,95 

1995 -6,13 -6,17 1,01 

1996 -5,83 -5,77 1,00 

1997 -7,45 -7,37 1,12 

1998 -6,66 -6,56 0,97 

1999 -6,10 -6,16 1,14 

2000 -7,55 -7,57 1,13 

2001 -6,85 -6,65 1,18 

2002 -7,49 -7,45 1,15 

2003 -8,09 -7,84 1,25 

2004 -7,98 -7,87 1,37 

2005 -10,82 -10,70 1,36 

2006 -11,88 -11,48 1,65 

2007 -11,24 -10,92 1,67 

2008 -8,97 -8,88 1,73 

2009 -6,91 -6,89 1,56 

2010 -7,92 -7,72 1,48 

2011 -5,93 -5,90 1,36 

2012 -5,36 -5,16 1,48 

2013 -5,25 -5,24 1,45 
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