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Horisontella standarder för 
biobaserade produkter

• Initiativ från EU-Kommissionen

• DG GROWTH (kemikalieenheten)

• Inom Lead Market Initiative  

• Syfte att främja biobaserade produkter 

• Gäller samtliga biobaserade produkter från alla 
typer av biomassa

• Fokus på annat än bränsle, mat, foder



Publicerade standarder för 
biobaserade produkter

• Terminologi

• Biobaserat innehåll
• C14-metod
• Radiokolmetod + elementaranalys
• Materialbalans

• Kommunikation
• B2B
• B2C

• Hållbarhetskriterier SS-EN 16751
• Vägledande exempel 

• Livscykelanalys SS-EN 16760
• Vägledning för livscykelinventering (LCI) för ”end-of-life”-fasen



Utgångspunkter

• Standarderna för biobaserade produkter ger ett ramverk

• Föll väl ut för svenska förhållanden

• Standarderna finns och man kommer behöva förhålla 
sig till dem

• Nu har projektet byggt vidare på detta!

• Förstudie som formulerade projektet 

• Intressenter från näringsliv, myndigheter och forskning 
samlade och bidrar från respektive horisont



Förstudie: Operationalisering av hållbarhetskriterier och 
livscykelanalys för den biobaserade sektorn i Sverige 

Bygga vidare på standarderna
• Fokus på metodutveckling

• Involvera intressenter från industrin

• Mål: Ta fram en projektplan för ett 
övergripande hållbarhetsprojekt inom 
BioInnovation

• Pågick december 2016 – april 2017



Långsiktiga mål

• Kommunicera värdet av biobaserade produkter på
trovärdigt sätt

• Öka betalningsviljan

• System som gynnar biobaserade produkter vid offentlig
upphandling

• Förenkla

• Ge svenska aktörer ett försprång internationellt

• Incitament att bli ännu bättre - driver mot en mer hållbar
utveckling



Grund för projektet

• Fokus skogsbruk

• Viktigt att det blir samma krav oavsett slutprodukt

• 3 huvudsakliga områden

• Hållbarhetskriterier

• Livscykelanalys

• Kommunikation

• 3 grundsortiment

• Sågtimmer 

• Massaved

• Energisortiment

• Drygt 2,5 år 



Projektets olika delar

Koordinator: Maria Gustafsson, SIS
maria.gustafsson@sis.se
072 280 1940

Koordinering

Maria Gustafsson, SIS

Hållbarhetskriterier

1 delprojekt

Handbok

SIS

LCA

3 delprojekt

Analys & inventering

IVL & Skogforsk

Produktkategoriregler 
(PCR)

IVL & Skogforsk

LCI-dataset

RISE & Skogforsk

Kommunikation

2 delprojekt

Intern

SIS & övriga

Extern

SIS & övriga

Styrgrupp & 
kvalitetssäkring

SIS

mailto:Maria.gustafsson@sis.se


Projektparter inom 
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