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Förord 
Denna rapport är en slutrapportering av projektet Miljöstyrd produktutveckling - tillämpning 
inom snickeriindustrin. Projektet har varit en del i programmet Miljödriven affärsutveckling -
stärker konkurrenskraften i små och medelstora företag och har finansierats av NUTEK 
(Verket för näringslivsutveckling) samt av 10 snickeriföretag. Trätek, Institutet för Träteknisk 
Forskning, har haft rollen som projektägare och genomförare av projektet. 
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Hajomfönster AB, Stellan Emanuelsson och Jonny Ragnarsson 
H-Fönstret i Lysekil AB, Peter Balkow och Daniel Kjellson 
OdenfÖnster AB, Kurt-Allan Johansson 
TanumsFönster AB, Theodor Karlsson och Kjell Olsson 

Medverkande från Trätek har varit: 

Anna Uddin 
Kaj Lindblad 
Joakim Norén 
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NUTEKs handläggare har varit: 

Stefan Henningsson 

Projektet har varit mycket inspirerande både för oss på Trätek och de medverkande företagen. 
Flera nya broar har byggts mellan deltagarna och miljöfrågorna har blivit en inspirationsdel i 
det dagliga utvecklingsarbetet hos företagen. Vi tackar alla medverkande i projektet. 
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Anna Jamehammar, projektledare 
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Sammanfattning 
Omvärldskraven ökar hela tiden på företagen och på senare år har framförallt miljökrav på 
produkter skärpts genom en allt mer miljömedveten marknad. Inom EU pågår arbetet med att 
ta fram en strategi för en integrerad produktpolicy, IPP. En grönbok om IPP har tagits fram av 
EU-kommissionen och syftet är att skapa tillväxt och bättre livskvalitet genom ökad välfärd 
och konkurrenskraft med utgångspunkt i "grönare" produkter. Syftet med den integrerade 
produktpolicyn är att minska produktemas miljöpåvekan genom hela livscykeln. 

Det här genomförda projekt har särskilt inriktat sig på små och medelstora företag som vill 
arbeta pro-aktivt med miljöfrågorna och ser dessa som en konkurrensfördel. Tio snickeri
företag har medverkat och fungerar nu som goda miljöföretag. Projektet har baserats på 
tidigare resultat från NUTEKs MPU-program, där en handledning för träindustrin har utveck
lats, samt på den miljödatabas som finns tillgänglig för träindustrin på Trätek samt på Träteks 
arbetet med att miljödeklarera produkter. 

Syftet med projektet har varit att tillämpa miljöstyrd produktutveckling i två företagsnätverk 
inom snickeriindustrin, ett i norra och ett i södra Sverige. Arbetet i de två företagsnätverken 
har bidragit t i l l att de medverkande företagen kan fungera som goda exempel for andra före
tag samtidigt som de själva har arbetat med MPU. 

Projektets övergripande målsättning har varit att sprida kunskaperna om miljöstyrd produkt
utveckling (MPU) som ett operationellt "verktyg" inom snickeriindustrin för att hjälpa före
tagen att bibehålla och/eller stärka konkurrenskraften för sina produkter. MPU har tillämpas 
inom två företagsnätverk med totalt 10 företag. 

I projektet har totalt 10 nätverksträffar genomförts, fem i respektive företagsgruppering. Nät-
verksträffama har följt strukturen för Träteks metod för miljöstyrd produktutveckling där 
följande delmoment har ingått: 

• Produktvision 
• Nulägesanalys 
• Värdering och prioritering 
• Genomförande 
• Uppföljning 

Projektet har resulterat i flera goda exempel på produktförbättringar inom de medverkande 
snickeriföretagen. Några företag har utifrån projektet tagit fram konkreta förslag till för
bättrade produkter som kan redovisas tillsammans med ekonomiska vinster. Alla dessa förslag 
kan användas för vidare informationsspridning. Om produkterna kommer ut på marknaden 
stärks konkurrenskraften för dessa företag. I alla företag finns förslag på förbättringsåtgärder 
både vad gäller produkt och produktion som de kommer att arbeta vidare med. Förbättringar
na beaktar produktens miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv. Exempel på förbättringar 
är: 

• Minskad materialmängd genom tunnare profiler , exempelvis aluminiumprofiler i fönster 
• Produktionsförbättringar, t ex energiåtervinningssystem, fleroperationsmaskiner (CNC) 
• Tvåglasrutor istället för treglasrutor men med bibehållen funktion 
• Lägre U-värde hos isolerglasmtor med minskade köldbryggor 
• Övergång ti l l vattenburna färgsystem 



Alla företagen har tagit fram fakta som de vill marknadsföra på något sätt. Några företag har 
valt att ta fram miljödeklarationer för att på så sätt visa sina produkters miljöbelastning. 

Projektet har inneburit att företagens miljökompetensen har ökat generellt. Flera företag har 
infört rutiner för MPU vilket gör att de arbetar med ständiga förbättringar både vad gäller 
produkt och produktion. Inventeringen av företagens produkter och produktion samt identifie
ringen av betydande miljöaspekter har medfört större insikt om var den största miljöpåverkan 
i livscykeln uppstår och hur den är möjlig att påverka. Detta har bl.a. lett till att företagen 
ställer tydligare miljökrav på sina underleverantörer. 

Nätverksträffama har varit en förutsättning för ett framgångsrikt överförande och uppbyggan
de av kompetens inom företagen. Nätverksträffama har fungerat väl och har inneburit att före
tag inom samma bransch fått möjlighet att diskutera varandras problem, som ofta är likartade, 
och hur dessa kan lösas. 



Summary 
The contemporary social and environmental demands on enterprises constantly increase. 
Lately above all the environmental demands on products have increased due to an 
increasingly environmentally-conscious market. Within the EU, a strategy for an integrated 
product policy (IPP) is being drawn up. A Green Paper about IPP has been produced by the 
EU Commission. Its aim is to create growth and a better quality of life through increased 
welfare and competitiveness based on "greener" products. The aim of the integrated product 
policy is to reduce the environmental impact of the products throughout their life-cycle. 

The current project was particularly aimed at small and medium-sized companies that strive to 
work pro-actively with the environmental arguments and see these as a competitive 
advantage. Ten joinery companies took part and now function as good environmentally-
conscious companies. The basis of the project was earlier derived results from NUTEKs 
MPU-program, in which a guide for the wood industry was developed, and Trätek's LCA 
Database. 

The aim of the project was to apply product development integrating environmental aspects in 
two company networks within the joinery industry, one in the North and one in the South of 
Sweden. The networking led to the participating companies being able to act as models for 
other companies while having worked with Eco-design matters themselves. 

The over-riding goal of the project was to spread the knowledge about Eco-design as an 
operational tool within the joinery industry in order to help the companies to maintain and/or 
strengthen the competitiveness of their products. Eco-design was applied within the two 
company networks of ten companies in total. 

Within the framework of the project, ten network meetings were held, five in each group of 
companies. The meetings followed the structure of the Trätek method for Eco-design, which 
consists of the following elements: 

• Product vision 
• Environmental review 
• Assessment and planning 
• Implementation and operation 
• Follow-up 

The project resulted in the production of several good examples of improved products, also in 
the environmental respect, among the participating joinery companies. Based on the project 
work, some companies produced concrete suggestions for improved products that also show 
financial gains. Al l the products can be demonstrated as examples for further spread of 
information. If the products reach the market, they will strengthen the competitive power of 
the companies. Al l the participating companies have suggestions for improvements regarding 
process and products that they will go on working with after the project. The improvements 
deal with the environmental impact of the product from a life-cycle point of view. Examples 
of such improvements are: 

• Need for less material because of thinner profiles, for instance aluminium profiles for 
windows. 



• Improved production, for instance energy retrieval systems, CNC (Computer Numerical 
Control) machines. 

• Double-glazed insulated window units instead of triple-glazed but with maintained 
function. 

• Insulated window units with a lower U-value and with reduced thermal bridges. 
• Transition to waterbome paint systems. 

Al l the companies produced facts that they wish to market. Some companies chose to produce 
environmental declarations in order to demonstrate the environmental impact of their 
products. 

The project led to an increase in environmental competence in the participating companies. 
Several of them have introduced routines for eco-design, which make them constantly work 
with improving the company processes and products. The project's inventory of the company 
processes and products and the identification of important environmental aspects led to a 
greater insight into where in the life-cycle the greatest environmental impact can be found and 
how it is possible to change. This among other things led to the companies putting more 
precise environmental demands on their subcontractors. 

The network meetings were a prerequisite for a successful transfer and building of 
competence within the companies. The network meetings functioned well and gave 
companies within the same line of business a possibility to discuss each others problems, 
problems that are often similar, and how to solve them. 



Inledning och bakgrund 
Trätek har under många år arbetat med miljöfrågor kopplade till träindustrins produkter och 
framförallt med att ta fram miljöfakta i form av miljödeklarationer av olika träprodukter 
(sågad vara, träbaserade skivor, fönster m m ) . Oftast har dessa arbeten stannat vid att visa på 
produktens nuvarande miljöprestanda och inte lett till några förbättringar ur miljösynpunkt. 
Arbetet under de senaste åren har därför koncentrerats till att föra in miljö som en del i pro
duktutvecklingen, se figur 1, och på så sätt skapa fortlöpande mervärden för träindustrins 
kunder. 

Estetik 
Ergonomi 

Kvalitet 
Ekonomi 

Teknik 

Prodiiktvi 

Figur 1. Miljö är också något som ska övervägas vid produktutvecklingen. 

Detta projekt har särskilt inriktat sig på små och medelstora företag som vill arbeta pro-aktivt 
med miljöfrågorna och ser dessa som en konkurrensfördel. Tio snickeriföretag har medverkat 
och fungerar nu som goda miljöföretag. Projektet har baserats på tidigare resultat från 
NUTEKs MPU-program där en handledning för träindustrin har utvecklats (Beyer 2001) samt 
på den miljödatabas som fmns tillgänglig för träindustrin på Trätek samt på arbetet med att 
miljödeklarera produkter. 

Omvärldskraven ökar hela tiden på företagen och på senare år har framförallt miljökraven på 
produkter skärpts genom en allt mer miljömedveten marknad. Inom EU pågår arbetet med att 
ta fram en strategi för en integrerad produktpolicy, IPP. En grönbok om IPP har tagits fram av 
EU-kommissionen (grönboken) och syftet är att skapa tillväxt och bättre livskvalitet genom 
ökad välfärd och konkurrenskraft med utgångspunkt i "grönare" produkter. Syftet för den 
integrerade produktpolicyn är att minska produktemas miljöpåvekan genom hela livscykeln. 
IPP är inriktat på de moment i beslutscykeln som ger utrymme för förbättringar, bland annat 
nämns ekoformgivning, information till konsumenterna så att de kan träffa optimala val samt 
att principen att förorenaren betalar i produktpriset. 

Syfte och mål 
Syftet med projektet har varit att tillämpa miljöstyrd produktutveckling i två företagsnätverk 
inom snickeriindustrin, ett i norra och ett i södra Sverige. Arbetet i de två företagsnätverken 
har bidragit till att de medverkande företagen nu kan fungera som goda exempel för andra 
företag samtidigt som de själva har arbetat med MPU. 
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Projektets övergripande målsättning har varit att sprida kunskaperna om miljöstyrd produkt
utveckling (MPU) som ett operationellt "verktyg" inom snickeriindustrin för att hjälpa före
tagen att bibehålla och/eller stärka konkurrenskraften för sina produkter. MPU har tillämpats 
inom två företagsnätverk med totalt 10 företag. 

Delmål etapp 1 
• Att för varje deltagande företag i de två nätverken genomföra ett produktutvecklings

projekt där en produkt utvecklas/förbättras med hjälp av miljöstyrd produktutveckling. 

• För varje lyckad produktutveckling ska respektive företag presentera en strategi för hur 
den förbättrade miljöprestandan ska kommuniceras till avsedda kundgrupper. 

Delmål etapp 2 
• Att göra begreppet miljöstyrd produktutveckling känt inom snickeriindustrin och initiera 

fler projekt och nätverk. 

• Att mäta effekterna av projektets genomförande. 

NUTEK har endast kunnat finansiera etapp 1 av projektet och annan finansiering har inte 
kunnat ordnas, därmed har delmålen för etapp 2 inte kunnat uppfyllas. Det vore önskvärt med 
ett spridningsprojekt för att även det övergripande målet ska kunna nås. Flera goda exempel 
finns nu tillgängliga. Ansvaret ligger självklart inte bara på NUTEK utan branschen bör också 
ta ett vidare ansvar för spridning av resultaten. 

Organisation 
För att kunna genomföra projektet med alla dess planlagda nätverksträffar har projektet varit 
indelat i två nätverk, ett runt Skellefteå och ett i Västra Götaland. Sex företag har medverkat i 
den norra gruppen och fyra företag i den södra gruppen. Projektet har varit indelat i två del
projekt med en ansvarig för respektive företagsgrupp. Organisationen av projektet illustreras i 
figur 2.1 botten har NUTEKs program för miljödriven affärsutveckling legat. Nätverksträffar
na har tagit stor hänsyn till företagens behov och möjligheter. Företagen har kunnat påverka 
innehållet och tyngdpunkten för respektive träff 
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Norra gruppen (6 företag) 

Delprojektledare: Anna Uddin, 
Trätek 

Södra gruppen (4 företag) 

Delprojektledare: Kaj Lindblad, 
Trätek 

Företagens behov 
och möjligheter 

I 

Projektet miljöstyrd produktutveckling- tillämpning inom . 
snickeriindustrin. 

Projektledare: Anna Jamehammar, Trätek 

Programmet miljödriven affärsutveckling - stärker 
konkurrenskraften i små och medelstora företag 

Handläggare: Stefan Henningsson, Nutek 

Figur 2. Projektet utgick ifrån två företagsnätverk och deras behov och möjligheter. En 
delprojektledare fanns för respektive nätverk, en sammanhållande projektledare styrde 
projektet utifrån projektets målsättning och de riktlinjer som NUTEKs program för miljö
driven affärsutveckling utarbetat. 

Til l projektet har två företagsgrupper anmält intresse att delta, se bilaga 5. En i södra Sverige 
och en i norra. Företagsgrupperna har likheter i att de tillverkar byggnadssnickerier på i stort 
sett samma marknad med likartade kundkrav. Grupperna skiljer sig åt bl a då det gäller vanan 
att delta och samarbeta i ett gemensamt projekt och graden av miljömedvetenhet. Samtliga 
företag i båda grupperna är övertygade om att miljöfrågorna är oerhört viktiga för att de ska 
kunna positionera sina produkter på ett positivt sätt på marknaden. 

Den södra gruppens företag har inte deltagit i något gemensamt projekt tidigare. I den norra 
gruppen känner företagen varandra mycket väl sedan tidigare och de har ett flertal gånger 
samarbetat i projekt. 

Södra gruppen 

• Inget företag är miljöcertifierat enl. ISO 14 000. 

• Respektive företags VD är också miljöansvarig i sitt företag. 

• Företagen arbetar med miljöfrågor i något avseende men lite olika nivåer. 

• Kunskapsnivån om miljöfrågor ligger på en allmän nivå. 

• Företagen upplever inte att kunderna efterfrågar miljödeklaration av produkterna i någon 
högre grad. 

• Företagen är osäkra på om miljödeklarerade produkter är attraktivare på marknaden än 
produkter som inte är det. 

• Företagen är positiva till att ta fram bygg varudeklarationer eller andra typer av miljö
deklarationer. 
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Företagen tror att marknaden skulle uppskatta om miljöaspekterna togs med i produkt
utvecklingsarbetet i högre grad än nu. 

Norra gruppen 

• Alla företagen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och har uttalade ambitioner att 
arbeta mot att miljöcertifiera sig enl. ISO 14 000. 

• Alla har en miljöansvarig i organisationen. Samordnande för miljöarbetet i SSC är Anna 
Karin Johansson. 

• Alla företagen har någon form av miljödeklarationer framtagna för sina produkter och en 
miljöpolicy för företaget. 

• AUa företagen har en baskunskap i miljöfrågor men den varierar något. 

• Alla företagen bifogar till offerter etc. sina miljödeklarationer när kunderna så efterfrågar. 

• Företagen är övertygade om att produkterna blir attraktivare på marknaden om man kan 
verifiera produktemas miljöprofil och att kunderna efterfrågar produkterna i högre grad än 
om man inte kan det. 

Metod och arbetssätt 
Metod 
Träteks handledning "Miljöstyrd produktutveckling - steg för steg" har använts som huvud
saklig metod för att arbeta med miljöfrågor hos de deltagande företagen (Beyer 2001). Meto
den har ett stegvis arbetssätt med de fyra delstegen; nulägesanalys, värdering och prioritering, 
genomförande och uppföljning. Även en inledande diskussion om produkt visionen och dess 
koppling till företagets affärsidé ingår. Metoden illustreras i figur 3. 

Arbetssätt 
Projektet har genomförts vid 10 nätverksträffar, fem i respektive företagsgrupp. Efter den 
första nätverksträffen genomfördes ett besök på varje företag för att göra en inledande miljö
analys. Mellan nätverksträffama har företagen gjort "hemläxor" som har varit knutna till de 
olika arbetsmomenten i Träteks handledning (Beyer 2001). Trätek och företagen har även haft 
telefon och e-mailkontakter mellan träffarna. Sammansättningen av deltagare från företag och 
institut vid nätverksträffama har varierat utifrån de olika fasema i projektet. Den ansvarige 
projektledaren vid företaget har närvarat vid alla nätverksträffama för att ge företaget konti
nuitet i arbetet. Nätverksträffama har planerats i samråd med företagen för att säkerställa att 
projektet har legat på en nivå som stämmer överens med deras behov. 
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Produktion 

Nulayes 
analys 

Besluts
underlag 

Produktutvecklingsplan 

Figur 3. Träteks arbetsgång för miljöstyrd produktutveckling (MPU) är indelad i f y ra faser 
med en övergripande produktvision. 

Livscykelperspektiv 
En viktig del i arbetet för att den miljöstyrda produktutvecklingen ska leda till verkliga miljö
vinster är att produktens miljöpåverkan kan uppskattas ur ett livscykelperspektiv. Inom pro
jektet har vi valt att beräkna miljöpåverkan för de produkter som företagen har arbetat med. 
Insamling och beräkning av data har sin utgångspunkt i livscykelanalysmetodik (ISO 1440-
43). Träteks miljödatabas med befintliga miljödata för insatsmaterial, transporter, energi m m 
har använts för att beräkna produkternas miljöprestanda. Några av företagen har inlett en dia
log med leverantörer för att komma tillrätta med miljöpåverkan för t ex återvunnen aluminium 
där miljödata till viss del saknas. Företagen i den södra gruppen har också erhållit ett förenklat 
miljöverktyg där de kan simulera olika förändringar av sina produkter och se vilka material 
och processer som ger störst miljöpåverkan, se bilaga 1. 

Kommersialisering och miljökommunikation 
Denna del av projektet har inte riktigt kunnat arbetas igenom som det var tänkt eftersom etapp 
2 inte har blivit av. Dock har flera av företagen velat föra ut sitt miljöarbete till kunder och 
andra intressenter. Den norra gmppen har arbetat aktivt under hela projektets gång för att 
marknadsföra sitt miljöarbete, en pressrelease skickades ut i samband med en nätverksträff 
och den ledde till flera artiklar i press. Samtliga företag i den södra gmppen har bestämt sig 
för att ta fram miljödeklarationer för två av de produkter som de valde att arbeta med under 
projektet. 

Eftersom alla företag har inventerat sin produktion och beräknat miljöbelastningen för några 
valda produkter så finns nu underlag framme för att t ex visa miljöförbättringar och att ta fram 
miljödeklarationer. Några exempel på detta kommer att redovisas senare i rapporten, se 
"Värdering och prioritering". 
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Genomförda aktiviteter 
Förprojektering 
En inledande behovsinventering genomfördes innan projektet startades. Där säkerställdes 
näringslivsrelevans, deltagande företags behov och kompetens och en aktiv medverkan av 
företagen. En fullständig projektansökan arbetades fram och två företagsnätverk bildades. 

Nätverksträffar 
I projektet har totalt 10 nätverksträffar genomförts, fem för respektive företagsgruppering. 
Nätverksträffama har följt strukturen för Träteks metod för miljöstyrd produktutveckling där 
följande delmoment har ingått: 

• Produktvision 

• Nulägesanalys 

• Värdering och prioritering 

• Genomförande 

• Uppföljning 

Resultat och effekter 
Produktvision 
Den första nätverksträffen för respektive företagsgruppering var ett uppstartsmöte för att lära 
känna alla deltagare, presentera projektet och dess innehåll och se till vilka förväntningar och 
ambitionsnivåer som företagen hade med sitt deltagande i projektet. En produktvision skulle 
formuleras. 

De förväntningar som företagen hade på sitt deltagande var : 
Norra företagsgruppen 
• Förbättra befintliga produkter 

• Hitta en väg att fa in miljö (inre och ytu-e) i de 
vardagliga rutinerna 

• Få mer insikt i intern miljö och avfalls
hantering 

• Hitta partners att samarbeta med kring miljö
frågor 

• Få mer insikt i myndigheters krav 
• Få veta hur man möter kundens miljökrav på 

ett bra sätt 
• Få tips om hur samarbete med leverantörer kan 

fungera bättre 
• Lyfta fram viktiga interna organisationsfrågor 

gällande miljö, t ex vad som står i vissa ram
avtal med avseende på miljö 

• Få en grund for miljörutiner i produktutveck
lingsarbetet 

• Hjälp med miljöutredning i samarbete med 
utvecklande av verksamhetssystemet 

Södra företagsgruppen 
• Ökad kunskap om hur man ska bemöta 

kommun och länsstyrelse i samband med 
skärpta krav på utsläpp m m. 

• Miljöargument i försäljningsarbetet. Hur ska 
man kommunicera de goda miljöaspekterna? 

• Få god kunskap om vilka miljökrav som 
kommer att ställas på produkterna och till 
vilken grad de egna produkterna lever upp till 
kraven 

• Vill få kunskap om vilka miljökrav som 
kommer att ställas på produkterna i framtiden 
på olika marknader så att man hinner möta dem 
i produktvecklingen 

• Vill utvärdera ytbehandling med vatten respek
tive lösningsmedel utifrån alla aspekter (arbets
miljö, yttre miljö, ekonomi, teknik) 

• Vill få kunskaper om hur impregneringen på
verkar den yttre miljön 



Förväntningarna innefattade således ett ganska brett spektrum av miljöfrågor. Projektet 
försökte utgå från flera av dessa förväntningar vid upplägget av nätverksträffama. Arbetet 
med att ta fram en produktvision blev inte så tydligt för de medverkande utan handlade 
framförallt om vilken målsättning och ambitionsnivå som de hade med sitt deltagande i 
projektet, se tabell 1. 
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Tabell 1. Företagens målsätming för deltagande i projektet. 

Företag Målsättning 
SSC Skellefteå AB Att följa projektet och se om delar kan tillämpas inom SSCs 

övriga företag inom den ekonomiska föreningen. 
SSC Snidex AB Att ändra en befintlig produkt och alternera mängden trä/trä -

aluminium och se vad detta ger miljömässigt och ekonomiskt. 
SSC Vännäs Dörr AB Att hitta ett nytt material t i l l sina branddörrar som klarar 

vissa uppställda brandkrav. 
SSC Trätrappor AB Att titta på sina brandtrappor och ta fram en miljödeklaration 

som de kan föra ut till sina kunder 
SSC Berglunds Snickeri Att få bättre kunskap om kundemas syn på miljöfrågor. Att få 

veta vilken miljöbelastning olika typer av produkter ger och 
föra en dialog med sina kunder, framförallt arkitektema om 
detta. 

SSC Ostviks Fönster AB Att arbeta med de produkter som ska nyutvecklas inom 
bolaget. 

Hajomfönster AB 
H-Fönstret i Lysekil AB 
Odenfönster AB 
TanumsFönster AB 

Företagen i den södra gmppen bestämde sig för att lära sig 
mer om miljöbelastningen för sina olika produkter. Två olika 
produkter valdes ut för respektive företag som representerade 
en produkt med hög miljöbelastning och en med en bedömd 
låg miljöbelastning. 

Nulägesanaiys 
Här skulle företagen genomföra en intressentanalys där särskilt kundernas krav på och önske
mål om produkten fångas upp. De betydande miljöaspektema skulle identifieras ur ett livs
cykelperspektiv. Kvantifiering av de betydande miljöaspektema skulle genomföras. 

Kundernas krav och önskemål 
I den norra gmppen valde man att till nätverksträff 3 bjuda in en arkitekt och ett stort kund
företag inom byggbranschen för att få deras syn på miljökraven framöver. Syftet var också att 
inbjuda ti l l dialog med kunderna för det fortsatta miljöarbetet. 

I dialogen med arkitekten, se figur 4, visade det sig att informationen på företagens Intemet-
hemsidor är oerhört central. Det är en stor fördel om det finns produktinformation på hem-
sidoma och det gäller även miljöinformation. I dagsläget är det framförallt designen och 
utformningen av produkterna som är viktig, det är bara ibland som även miljökrav ställs. 

Byggföretaget, Skånska, ställde miljökrav centralt som de sedan förväntade sig skulle ingå 
ingick i respektive kontraktsförhandling. Företagen uppfattade inga tydliga generella krav i 
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dagsläget och Skånska medgav att det tar tid att sprida ledningens syn på miljökraven ut i alla 
delar i organisationen. 

Figur 4. Arkitekten Thomas Sandell vid ett möte i den norra företagsgruppen. 

Kvantifiering av betydande miljöaspekter 
Alla de deltaganden företag har gjort en inventering av den egna produktionen. Arbetet 
genomfördes genom att checklista 7 i handboken användes. Personal från Trätek har besökt 
varje företag för att hjälpa till med detta arbete. Därefter har en miljöberäkning gjorts för den 
produkt som företagen har valt att arbeta med. Då har även processteg och material tidigare i 
livscykelkedjan kunnat tas med genom att Träteks miljödatabas har nyttjats. Ett exempel på 
miljöanalys visas från SSC Ostvik för en av deras produkter, se figur 5. Alla företag har 
arbetat på liknande sätt. 
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Bidrag till växthuseffekten GWP100 

30 kg C02-ekvivalenter 

25 

20 

15 

10 

Q 
Trä, furu Aluminium Stål Glas Plast och Färg Transporter Fönstertabrik 

guTimi material 

Figur 5. Miljöanalys av ett fönster som SSC Ostvik valde att studera i projektet. Från 
resultatet kan man se att det framförallt är aluminium och planglastillverkningen som ger 
stora bidrag till växthuseffekten (GWP). 

V ä r d e r i n g o c h p r i o r i t e r i n g 

Nulägesanalysen gav alla företag en utgångspunkt för sitt miljöarbete att arbeta ifrån. Dess
utom genomfördes en utbildningsdel i värdering och prioritering genomförts. Den har sin 
utgångspunkt i Ecodesignhjulet (Brezet och van Hemel, 1997, och Visser, W., 1995) och de 
olika miljöslralegieraa. Därefter valde några av företagen att arbeta vidare med produktför
bättringar medan andra främst satsade på att ta fram miljöfakta för redan genomfört miljö
arbete. Arbetet har sett olika ut. Framförallt de små företagen har haft svårt att arbeta vidare i 
snabb takt med att ta fram produktförbättringar. Resultaten per företag redovisas nedan: 

SSC Vännäs dörr 
Vännäs dörr har valt att införa en rutin för miljöanpassad produktutveckling (MPU) både för 
det interna arbetet men också för samarbetet med SSC Skellefteå. 

Vännäs dörr har följt Träteks metod under projektets gång och den finns också med som en 
del i rutinen. De har upprättat en produktvision som rör materialval, produktion, fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö, transport och funktion. De har genomfört en inledande funktions
analys för sina dörrar och tittat på nuläget men också försökt bedöma kommande krav på 
utökade funktioner för produkterna. 

De har också tagit fram beräkningsexempel om hur miljöpåverkan från transporterna av 
buntade respektive spikade karmar skiljer sig åt, se figur 6. Som underlag har checklistor för 
transportberäkningar använts (se Träteks handbok). Dessa frågor kommer de att arbeta vidare 
med genom att påverka byggindustrin så att de kan tänka sig en annan typ av leverans än de är 
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vana vid hittills. I övrigt vill företaget försöka påverka Perstorp som leverantör av laminat för 
att få dem att förstå vikten av god spårbarhet samt fortsätta med den miljöutredning som 
ledningen ålagt företaget att göra. 

• Nuvarande system för 
karmtransport 

• 60% av karmarna 
buntade 

-O 

Figur 6. Minskad miljöbelastning med nytt transportsätt för karmar på Vännäs dörr. 

Utsläppsminskningen blir 60% om buntning av karmar genomförs till 60% av den produce
rade volymen. Transportkostnaden minskar med lika mycket. En marknadsbearbetning av 
kunderna behöver göras samt att monteringen på plats fungerar tillfredställande. 

SSC Snidex 
Snidex valde att titta närmare på ett trä/aluminium-fönster. Miljöanalyserna visade att det var 
glaset och aluminiumet som medförde de största miljöeffekterna förutom hur energieffektivt 
fönstret var. Designen på fönstren har arbetats igenom för att se om aluminiumåtgången 
kunde minskas genom tunnare och kortare profiler. Ett antal beräkningsexempel på vad mate
rialbesparingen skulle innebära i kronor och ören visades upp. Arbetet med att se över de
signen fortsätter nu och marknaden för aluminiumprofiler ses över för att finna tunnare 
profiler. 
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Beräkningsexempel vad gäller minskad aluminiummängd: 

• Minskning av profiltjockleken från 1,5 till 1,3 mm ger en kostnadsbesparing på 1.050.000 
kr/år och en minskad resursanvändning på 23,3 ton aluminium. 

• Minskning av profilbredden från 120 mm till 110 mm ger en kostnadsbesparing på ca 
437.400 kr/år och en minskad resursanvändning på 14,6 ton. 

• Om båda förändringarna skulle kunna genomföras skulle resursförbrukningen av alumi
nium minskas med upp till 21 % och ge en årlig kostnadsbesparing på maximalt 1.500.000 
kr förutsatt att en mnnare profil inte är dyrare. 

SSC Ostvik 
SSC Ostvik Fönster har främst ökat kunskapen om miljöfrågor och hur dessa kan föras in i 
utvecklingsarbete. Tyvärr har företagets tidsresurser inte räckt till för att mer konkret arbeta 
fram olika produktförbättringar. De har dock noterat att aluminium är något som de bör foku
sera på framöver, se figur 5. 

SSC Trätrappor 
SSC Trätrappor har framförallt tagit fasta på den inventering som har gjorts av företagets 
produktion. Framöver korruner de att göra en genomgång av energianvändningen och försöka 
minska denna. Dessutom vill de föra ut sitt totala miljöarbete t i l l sina kunder och marknads
föra de delar som de redan nu arbetar med. De har därför tagit fram en broschyr där fakta
innehållet baserar sig på de underlag som arbetats fram inom projektet, se bilaga 2. 

SSC Berglunds Snickeri 
SSC Berglunds snickeri fann tidigt i projektet att produktperspektivet är svårt att tillämpa. 
Anledningen är att de gör kundorderstyrda och unika produkter. Möjligheten att påverka 
materialvalet är begränsad och oftast redan fastställd när ordern tecknas. Berglunds har under 
åren arbetat en del med produktivitetshöjande åtgärder, genom t ex maskininvesteringar. De 
har installerat energiåtervinningssystem och ser t i l l att träavfallet säljs till energiutnyttjande i 
stället för att vara en avfallskostnad. De har därför valt att följa en produkt och se om produk-
tionsförbättringama också har gett en lägre miljöbelastning. I figur 8 kan vi se att produk-
tionsförbättringama vid tillverkningen av ett tänkt skåp lett t i l l en något minskad miljöbelast
ning. Man kan också se att miljöbelastningen från materialen är en stor del av den totala 
miljöbelastningen varför det är viktigt att i framtiden försöka göra kunderna medvetna om att 
materialvalet har en stor betydelse för den totala miljöbelastningen. 
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kg C02-ekvivalenter 

30 

Effekter av produktionsförbättring 

Material MDF, Tillverkning Tillverkning 
Glas, Plast,Stå)Berglunds före Berglunds 
Alu, Board etc) förbättring efter 

förbättring 

Transporter 

Figur 8. Utsläpp av koldioxid vid tillverkning av ett skåp vid SSC Berglunds snickeri fördelat 
på material tillverkning före respektive efter förbättring samt transporter. 

H-fonstret 
H-fönstret tillverkar fönster där de yttre delarna i båge och karm tillverkas i aluminium och de 
inre av trä. Av miljöanalysen framgår att aluminiumprofilerna och planglaset medför den 
största miljöpåverkan. Företaget valde därför att fokusera på aluminiumet i fönstren och har 
undersökt möjligheten att minska dess miljöpåverkan genom att använda tunnare profiler. 
Detta är i dagsläget möjligt med hjälp av ny pressteknik och andra legeringar. Besparingen i 
aluminium uppgår till ca 2% med bibehållen funktion hos fönstret. Företaget använder ca 350 
ton aluminium per år vilket ger en besparing på 7 ton. Möjligheten att använda profiler med 
större andel återvunnet aluminium undersöks också. Företaget köper idag enbart sekundärt 
aluminium. Det är dock oklart hur stor andel som är återvunnet material. Under projekttiden 
har företaget gått över från lösningsmedelsburen lack till ett vattenburet system och därmed 
minskat sina utsläpp av lösningsmedel. 

Hajomfönster 
För Hajomfönster har medverkan i projektet främst inneburit att miljöaspekterna blivit en 
självklar del i utvecklingsarbetet. Det har dock inte varit möjligt att ta fram konkreta exempel 
på förbättrade produkter inom ramen för projektet, men ett antal förbättringsprojekt har 
påbörjats. Företaget testar bl a en vattenburen topplack som leder till att mängden lösnings
medel halveras. Planer finns även på att testa vattenburna system för grundmålning och lasur. 
I företagets skjutdörrspartier testas möjligheten att ersätta nuvarande glidskena av meranti 
med furu som förses med inlägg som utgör glidskikt. Möjligheten att minska mängden 
trävaror genom att karm- och bågprofilema ändras utreds också. 
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Tanumsfbnster 
För Tanumsfönster har medverkan i projektet inneburit en tydligare bild av hur miljömässigt 
fördelaktiga lösningar även kan vara ekonomiskt gynnsamma. Tanumsfönster har inriktat sitt 
arbete mot att göra sina produkter mer energieffektiva d v s med ett lägre U-värde. Detta är i 
linje med regeringens beslut om att en statlig skattesubvention skall utgå t i l l de småhusägare 
som byter ut sina befintliga fönster mot fönster med ett U-värde under 1,2 W/m^K. Någon 
färdig produkt har inte utvecklats under projekttiden men företaget har tillsammans med sin 
glasleverantör tagit fram ett nytt isolerglas med ett U-värde under 1,2 W/m^K. Isolerglaset har 
oförändrad glaskvalitet men distansramen mellan glasen har förbättrats för att minska värme
förlusten. Glaset kan i stort sett användas i företagets alla produkter. Vissa aluminiumklädda 
fönster uppfyller inte kravet och här arbetar företaget på att hitta en fördelaktig lösning som 
troligtvis leder till en reducerad mängd aluminium. Företaget har även arbetat med att för
bättra vissa detaljer på fönstren t ex utanpåliggande spröjs som ändträbehandlas extra nog
grant för att inte suga upp vatten. 

Odenfönster 
För Odenfönster har medverkan i projektet lett t i l l ökad kunskap om miljöfrågor och hur 
dessa kommer in i utvecklingen av nya produkter. Det har bl a blivit tydligare hur miljöför
bättringar även kan medföra ekonomiska besparingar i produktionen. Företaget har inom 
ramen för projektet inte tagit fram något konkret exempel på förbättrad produkt men flera för
bättringar planeras för att minska miljöpåverkan. Företaget använder t i l l större del massiv 
furu i stället för limmade komponenter vilket innebär ett visst spill. En åtgärd för att minska 
spillet är att köpa in furu av högre kvalitet från sågen. Odenfönster planerar också att gå över 
från treglasfönster till tvåglas vilket leder till materialbesparingar utan att försäim^a produktens 
funktion. Under projekttiden har företaget främst arbetat med förbättringar i produktionen, 
bl a har en fleroperationsmaskin med CNC-teknik (Computer Numerical Control) installerats. 

Sammanfattande resultat och effekter 
Av den norra gruppens företag har flera inarbetat rutiner för miljöanpassad produktutveckling, 
vilket gör att de kommer att arbeta med ständiga förbättringar. De medelstora företagen driver 
på detta arbete själva medan de mindre företagen framförallt kommer att få hjälp av SSC 
Skellefteå som är det gemensamma säljbolag som företagen samarbetar genom. SSC 
Skellefteå kommer också att föra in dessa rutiner i de andra företag som finns inom organisa
tionen. 

Inom projektets ram har förbättrade produkter tagits fram av två företag i den norra gruppen. 
Produktförbättringama kommer de troligtvis att fortsätta med framöver eftersom de dessutom 
leder till ekonomiska vinster. Konkurrenskraften har stärkts om de lyckas att ta produkt
förbättringama hela vägen till marknaden. I tre av företagen har framförallt den allmänna 
miljökompetensen stärkts och dessa företag har valt att framförallt arbeta med ständiga 
förbättringar av produktionen och dess miljöbelastning. Även här har företagsekonomiska 
vinster gjorts genom minskad avfallsmängd m m. Dessa förbättringar hade troligtvis gjorts 
även utan projektet men tack vare projektet kommer företagen att synliggöra dem externt. 

Miljöförbättringar som har gjorts i projektet har redovisats för respektive företag. Därutöver 
har ett antal nyckeltal använts för att kvantifiera miljöbelastningen för de olika produkterna. 
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Dessa är framtagna så att en miljödeklaration för de olika produkterna kan tas fram, se bilaga 
3 . Exempel på en miljödeklaration för en fönsterdörr ges i bilaga 4. 

Aktiviteten från de olika företagen har varit relativt hög, framförallt kring nätverksträffama. 
Alla företag har dock inte riktigt lyckats hålla ångan uppe mellan träffarna. Inget företag har 
hoppat av och alla har förbättrat sin position som ett mer miljömedvetet företag. 

Spridning av resultat från projektet kommer att ske från respektive företag i form av broschy
rer, miljödeklarationer samt kontakter med marknaden på olika sätt. Flera pressreleaser har 
gjorts och projektet har fått uppmärksamhet i press framförallt i Västerbotten men också 
genom SNIRI (Snickeriindustrins branschorgan). Trätek har spridit resultaten löpande genom 
sitt eget Nyhetsbrev som går ut till alla Träteks medlemmar och intressenter. Information om 
projektet finns också på Träteks hemsida (www.tratek.se). 

Projektet har inte haft möjlighet att förankra resultaten såsom planerat. Framförallt skulle 
spridningen ti l l övriga snickeriföretag behövt vara större. Det var syftet med etapp 2. 

Erfarenheter av och synpunkter på hur företagen har tyckt att det har varit att arbeta i ett före
tagsnätverk sammanfattas nedan. Den norra gruppen kommer att fortsätta samarbetet inom 
miljöområdet genom sitt gemensamma säljbolag. 

Företagens synpunkter 
Projektet har inneburit att miljökompetensen har ökat generellt. Många uppslag på förbätt
ringsåtgärder både vad gäller produkt och produktion har kommit fram och som är värda att 
arbeta vidare med. 

Upplägget med nätverksträffar där flera företag inom samma bransch möts och diskuterar 
varandras problem och lösningar är både intressant och lärorikt. De allra flesta problem av 
olika karaktär som togs upp under projektet fanns hos samtliga företag och det lades fram ett 
flertal olika förslag till hur man kan tänkas bemöta problemen. 

Det är intressant att kunna sammankoppla ekonomiskt gynnsamma produktlösningar med 
sådana som dessutom är fördelaktiga för miljön. Bilden av hur dessa båda aspekter kan 
sammanföras har blivit tydligare under projektets gång. Projektet visar också att miljöstyrd 
produktutveckling mycket väl kan leda till en funktionsmässigt förbättrad produkt. 

Träteks handboken och övrigt material har varit bra hjälpmedel i arbetet. Handboken inne
håller bra exempel och har använts flera gånger. Checklistorna är funktionella och spar tid. 
Hjälpmedlen innehåller många nya begrepp som kan vara svåra att förstå, men projektledarna 
har snabbt hjälpt till med att förklara dessa. 

Samarbetet med projektledaren har fungerat mycket bra. Projektledaren har tagit lagom antal 
kontakter och hållit arbetet igång. Projektledaren har också förmedlat Träteks övriga kompe
tens och material på ett bra sätt när det behövts. 

Flera goda företagsexempel finns redovisade i avsnittet ovan under resultaten för respektive 
företag. Alla dessa kan användas för vidare informationsspridning. 

De temaspecifika frågeställningarna besvaras alla i resultatdelen för respektive företag. 
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Diskussion 
Målet har delvis uppnåtts. Flera goda exempel finns nu inom de medverkande snickerif
öretagen. Alla har dock inte resulterat i produktförbättringar som kan redovisas tillsammans 
med ekonomiska vinster men några sådana exempel finns. Alla företagen har tagit fram nya 
fakta som de vill marknadsföra på något sätt. Flera företag kommer att ta fram miljödekla
rationer för att på så sätt visa miljöbelastningen för sina produkter. 

Vi har egentligen inte upplevt några svårigheter med att följa upp resultaten för respektive 
företag. Anledningen ti l l detta är att vi hela tiden har arbetat med kvantifiering av miljöbelast
ningen. Att räkna ut ekonomiska vinster som vissa produktförbättringar ger har inte heller 
varit svårt i de fall sådan finns, eftersom incitamentet för företagen att kunna visa ekonomiska 
vinster är stort. Däremot skulle företagens ambitionsnivå med deltagande i projektet följts upp 
oftare och justerats med tiden. Förutsättningarna ändras hela tiden varför detta hade varit en 
bra åtgärd. 

Projektets framgångsfaktorer har varit: 

• Kvantifiering av miljöbelastningen 

• Den stegvisa arbetsgången genom Träteks metod samt de exempel som finns redovisade i 
handboken. 

• Träteks miljödatabas som ger möjlighet t i l l snabba miljöanalyser 

• Envisa projektledare för respektive företagsgrupp, det krävs en stor portion tålamod och 
positivism för att kunna entusiasmera företagen när de inte riktigt har tid med att arbeta 
med miljöfrågor. 

• Att nätverksträffama ambulerade runt på de olika företagen, vilket dock endast skedde i 
den södra gruppen. Detta gav ett stort utbyte för företagen och en bra förståelse hos 
projektledningen för hur produkterna tillverkas och vilka villkor företagen lever under. 

• De företag som har sett miljöfrågorna som en möjlighet t i l l teknikförbättringar, ekono
miska förbättringar m m har kommit absolut längst i projektet.. 

Vissa av företagen hade i början svårt att se hur miljöaspekten kunde beaktas i utvecklingen 
av produkter. Miljö är dock inte enbart miljö utan kan oftast kopplas till teknikutveckling och 
marknadsaspekter. Detta blev tydligare ju längre projektet löpte och innebar bättre förståelse 
hur förändringar hos produkt och produktion kunde medföra bättre miljöprestanda. 

Små företag har svårt att avdela resurser för att aktivt delta i projektarbetet. Produktionen har 
högsta prioritet och gör det svårt att hinna med något annat. Dessa företag behöver extra stöd 
från projektledningen. Minskad orderingång med neddragningar i organisationen som följd 
har också inneburit svårigheter för företagen att hänga med i arbetet. Inventeringen av före
tagens produkter var i några fall tidskrävande. Detta berodde främst på svårigheter att få 
uppgifter från företagens underleverantörer. 

Produktionen hos flera företag har hård kundorderstyming vilket har gjort det svårt att ta fram 
konkreta exempel på förbättrade produkter inom ramen för projektet. Nya produkter kräver 
omställningar i tillverkningen vilket oftast medför att dessa tar lång tid att sätta i produktion. 
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Nätverksträffama har varit en förutsättning för ett framgångsrikt överförande och uppbyggan
de av kompetens inom företagen. Nätverksträffama har fungerat väl och har inneburit att 
företag inom samma bransch fått möjlighet att diskutera varandras problem, som ofta är lik
artade, och hur dessa kan lösas. Projektledarna har stöttat företagen i miljörelaterade frågor 
samt förmedlat kontakter t i l l andra kompetensområden inom Trätek, t ex ytbehandling, 
limning m m. 

Införandet av MPU i företagens produktion har lett till en förändring i hållbar riktning. Flera 
företag har infört rutiner för MPU vilket gör att de arbetar med ständiga förbättringar både 
vad gäller produkt och produktion. Inventeringen av företagens produkter och produktion 
samt identifieringen av betydande miljöaspekter har medfört större insikt om var den största 
miljöpåverkan i livscykeln uppstår och hur den är möjlig att påverka. Detta leder bl.a. till att 
företagen ställer tydligare miljökrav på sina underleverantörer. Några företag har främst 
inriktat sig på att genomföra förbättringar inom den egna produktionen, t ex övergång till 
vattenburna färgsystem, minskat spill och minskad mängd avfall. 

Träteks arbete med att främja miljöanpassning av produkter kommer att fortsätta efter detta 
projekt och kommer att inriktas mot att sprida arbetssättet med MPU vidare till fler företag 
inom snickeribranschen. Träteks metod för MPU som leder t i l l ständiga förbättringar kommer 
att utgöra basen för detta arbete. En bedömning är att arbetet också kommer att inriktas mot 
att ta fram verktyg för MPU som företagen kan använda för egna miljöbedömningar i sam
band med utveckling av nya produkter. Exempel på ett sådant verktyg har utvecklats i 
projektet Miljöparametem i CAD-verktyg (Hagström m f l 2003). I detta verktyg kopplas 
miljödata samman med informationen från 3D-CAD och gör det möjligt att miljöbedöma 
olika materialval på ett tidigt stadium. Vi kommer även att arbeta med utbildningar för före
tagen bl a om olika materials miljöegenskaper. Detta arbete genomförs bäst i ett etablerat 
samarbete med andra materialforskningsinstitut. 

Vår bedömning är att projektet har god reproducerbarhet, d v s kan återupprepas också för en 
större grupp av svenska små och medelstora företag. 

Slutsatser 
Alla de medverkande företagen har haft som ambition att öka miljömedvetandet vid utveck
ling av nya och befintliga produkter. Förutsättningarna har dock varierat mellan företagen. 

Inventeringen av företagens produkter och produktion och genomförandet av en miljöanalys 
har givit god insikt i var den största miljöpåverkan uppstår under livscykeln. Företagen har 
genom inventeringen fått underlag för att ta fram nyckeltal som ett hjälpmedel vid arbetet 
med ständiga förbättringar. De har också fått underlag för att ta fram faktabaserad miljö
information för sina produkter, t ex miljödeklarationer. 

Företagen har mycket god kunskap om sin egen produktion och sina produkter och kan snabbt 
se vilka tekniska förbättringar som är möjliga att genomföra på kort respektive lång sikt. De 
har haft lätt att ta till sig tekniska förbättringar av produkten men behöver i vissa fall stöd med 
att se vilka miljöförbättringar dessa medför. 
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Nätverken och den öppna dialogen mellan företagen respektive samt med projektledarna har 
varit en förutsättning för projektets genomförande och kunskapsspridning. Nätverksträffama 
har inneburit nya samarbeten och nya personliga kontakter. 

Företagen måste i sitt fortsatta arbete med miljöanpassad produktutveckling arbeta mer aktivt 
i hela leverantörskedjan. De måste även arbeta mer aktivt mot sina kunder bl a vad gäller hur 
produktens miljöegenskaper/miljöprestanda skall presenteras på ett för kunderna lämpligt sätt. 

Trätek bör arbeta för att sprida tillämpningen av miljöanpassad produktutveckling vidare 
inom branschen och initiera fler projekt och nätverk. 
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Excell-fi! för simulering av produkters miljöpåverkan med exempel på resultat för övergödning. 
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SSC Trätrappor och Miljön 

Trätrappor 



Miljöarbetet - en naturlig del i vår verksamhet 

SSC skall erbjuda miljöriktiga och 
kundanpassade snickerier med design 
som ger maximal kundnytta. 

Att värna om mil jön är en naturlig och 
självklar del av vår verksamhet. 

Våra trappor t i l lverkas av trä — en för
nyelsebar råvara. 
Allt trä i vår t i l lverkning kommer från 
kontrollerade skogar. 

Alla klarlackade trappor är behandlade 
med vattenburen UV-lack vilken genom 
avsaknad av mil jöstörande kemikalier 
ger utsläppsfri ytbehandl ing och mini
mal mi l jöpåverkan. 
Slitstyrkan har dessutom avsevärt för
bättrats genom denna ytbehandling. 

Avfal lsmängden till deponi har genom 
sortering och återvinning hittills minskats 
med 80%. 

Allt embal lage är återvinningsbart och 
finns med i REPAs register över miljö-
vänligt material. 

I vår anläggning för värmeproduktion 
förbränns allt brännbart restmaterial 
och omvandlas till intern värme och till 
f järrvärme. 

All personal uppmuntras att aktivt ar
beta för minimerad miljöpåverkan. 

Bengt Lindgren 
VD 



Miljöpolicy 

Kretsloppstänkande och förebyg
gande av miljöstörningar skall finnas 
i samtliga processer och vi skall där 
eftersträva att överträffa de lag-, 
myndighets- och standardkrav som 
ställs på oss. 

Vi strävar efter att bevara naturen genom 
att aktivt medverka i utvecklingen av ett 
kretsloppsanpassat och ekologiskt håll
bart samhälle. 

Vår verksamhet skall miljöanpassas i alla 
led — material, produktion, emballering, 
transport och avfallshantering. 

Vi skall vara lyhörda för nya miljövän
liga produkter och därigenom utveckla 
vår verksamhet. 

Anställda inom SSC skall 

I förväg tänka igenom hur arbetet 
påverkar miljön 

Ständigt eftersträva att öka kun
skap och förståelse för miljöfrågor 

Fråga och ta hjälp vid tveksamhet 

Tillgodose kundernas krav på god 
miljö, sundhet och trivsel 

Aktivt arbeta med energibespa-
rande åtgärder 

Omhänderta avfallsprodukter på 
ett mil jövänligtsätt 

Aktivt och öppet samarbeta med 
myndigheter och konsulter inom 
miljöområdet 

Undvika material med miljörisker 

Ej delta i projekt med stora miljö
risker 



Kvalitetspolicy 

Kundfokus, tillgänglighet och gott 
samarbete skall genomsyra samtliga 
processer för rätt kvalitet, leveranssä
kerhet och ett ständigt förbättrande 
och förebyggande arbetsklimat. 

SSC skall med gott affärsmannaskap och 
under ständig förbättr ing marknadsföra, 
tillverka och leverera attraktiva och anpas
sade snickerilösningar. 

Ett gott affärsmannaskap innebär: 

Trovärdighet 

Kunskap (teknisk, ekonomisk) 

Kännedom om kunderna 

Lönsamma affärer för kunderna 
och SSC 

Att hålla givna löften 

Våra offererade och levererade produk
ter skall minst uppfylla kundens krav. 

Produkterna skal) ha god totalekonomi och 
levereras med hög precision. 

Detta ställer krav på att alla kontakter med 
kunderna överträffar deras förväntningar 
med avseende på kvalitet. 

Det är kundernas uppfattning av SSC I sin 
helhet som är det avgörande måttet på 
totalkvalitet och detta skall för kunderna 
vara utslagsgivande vid valet mellan likvär
diga produkter. 

Affärer bygger på relationer. Långsiktiga 
och goda relationer skapas med en högre 
totalkvalitet än kunderna förväntar sig. 



Pionjär inom trätrappor 

Rationell tillverkning av trätrappor 
i hög kvalitet är vårt motto. 
Vi skall genom en aktiv produkt
utveckling arbeta för att tillgodose 
kundernas behov och önskemål och 
för att införliva ett aktivt resurs- och 
miljötänkande i hela organisationen. 

SSC Trätrappor startades 1923 under 
namnet Böle Snickerifabrik. Redan under 
1930-talet tillverkades den första trappan 
och SSC är nu Skandinaviens största ti l l
verkare av trappor i trä. 

Ca 110 anställda arbetar i dag i en mo
dern organisation med målstyrda grupper 
i Skandinaviens största och modernaste 
produktionsanläggning för trappor. Hant
verksskicklighet och en unik erfarenhet 
ti l lsammans med lyhördhet för kundernas 
krav har resulterat i ett omfattande och 
genomtänkt modellprogram för högsta 
kvalitet och nöjda kunder. 

Den stora satsningen på arbetsmiljön har 
bl a resulterat i låg ljudnivå i våra lokaler. 
Effektiva spånutsug til lsammans med luft-
befuktning, automatiserad spil lhantering 
och dagl ig städning ger rena och triv
samma lokaler. Relax- och frit idslokaler 
finns tillgängliga för alla anställda. 

För att säkerställa högt ställda kvalitets
krav tillverkas våra trappor i huvudsak av 
massiv egentillverkad limfog. Här används 
endast noggrant utvald träråvara, vanligtvis 
norrländska träslag som gran, björk och 
den senvuxna furan. Ca 20% är importe
rade träslag, till exempel bok, ek, ask och 
lönn. 

I en del länder betraktas trappan som en 
möbel, medan andra ser den som en del 
av husets konstruktion.Vårt mål är att höja 
trappans status som inredningsdetalj och 
genom detta ti l lgodosevåra kunders krav 
på hög kvalitet och intresse för modern 
design. 



Miljöarbetet 

Miljöpolicyn är grunden för ett effektivt miljöarbete som ständigt skall minska 
företagets miljöpåverkan. För att lyckas krävs allas engagemang och delaktigtiet. 

Ett framgångsrikt miljöarbete kännetecknas av att: 

• Miljöarbetet är en naturlig del i verksamheten 

• All personalen tar aktiv del i miljöarbetet 

Miljöarbetet styrs av miljöpolicyn, fastlagda miljömål och handlingsplaner. På så sätt 
minskas ständigt företagets påverkan på den yttre miljön. 

Verksamhetsstyrning 

Verksamheten styrs via företagets kvalitetssystem, miljöpolicy, miljömål och instruktioner. 
De instruktioner som styr miljöarbetet är till så stor del som möjligt integrerade i företagets 
verksamhetssystem 

Miljöorganisation 

Inom SSC finns en miljöorganisation med en miljöansvarig som driver de bolagsgemensamma 
miljöfrågorna. I organisationen finns även för varje producerande enhet en miljöansvarig 
som driver miljöarbetet inom sitt område. 

Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner 

SSCs miljöpolicy är vägledande för verksamheten. Miljöpolicyn, de övergripande 
miljömålen och handlingsplanerna fastställs av företagsledningen. SSCs miljömål baseras 
på verksamhetens betydande miljöaspekter. Utöver de övergripande miljömålen har 
miljömål satts för respektive enhet. 

I Minimerad miljöpåverkan 

— 
andiingsplaner 

Utbildninq OCTTNT Delaktighet Enga-
geiTiang | r Miljöaspekter 

uiDiianina c 
samordning 

Miljömål Miljölagar 

Medvetenhet 

Miljöpolicy 



Miljöpåverkan 

Exempel på mi t jöpåverkan ktar lackad/täckmålad trätrappa 

Trätrappors kretslopp 

Råvara 
Återvinningsbar Fossil råvara 
råvara 1-2% 1-4% 

Förnyelsebar råvara 
94-98% 

Energianvändning 
Fossiil bränsle 12% El 27% 

Biobransl 

)ortavstånd från 
såg till fabrik är ca 50 km. Den 
färdiga trappan går på järn
väg eller lastbil till kund. 

Produktinnehäll 
% 
Massivt trä 76-97 
Träfiberskiva 0-16 
Linoleum 0-5 
Stål 1.2 
Lim 0,3-1 
Lack 0-0.4 
Färg 0-1,1 

Utsläpp till vatten 
g/trappa 
COD 105-140 
BOD 40-50 
Suspenderade partiklar 14-18 
Lösta föroreningar 1,5-1 
Urea <3-0 
Ammoniak 1-0 
Totalkväve <0,2 
Totalfosfor 13-0 
Olja och fett 0,05-0,1 

Utsläpp till luft 
g/trappa 
Stoft 145-190 Primärt resursuttag 
Damm 20-140 kg/trappa 
Koldioxid 32350-51600 Rundvirke 310-363 
Kolmonoxid 2959-2900 Olja 11,5-16,7 
Kväveoxider 760-950 Naturgas 1-4,6 
Svaveloxider 180-970 Kol 1-1,3 
Metan 15-20 Järnmalm 2,4-2,7 
VOC.kol väte 430-490 
VOC.trä 0-90 
Formaldehyd 0-2 
Ammoniak 0-1 

Utsläpp till mark Energianvändning 
g/trappa MJ/trappa 
Industriavfall 25700-26850 El primär 1460-1600 
Träspill och spillbark 6 8 0 0 ^ 0 0 Biobränsle 2810-3185 
Gmv och mineriavfall 1200-1400 Diesel 290-470 
Aska och slagg 1190-1200 Olja 100-150 
Färgavfall 0-500 Bensin 55-60 
Farligt avfall 20-30 Naturgas 20-150 
Radioaktivt avfall 10 Kol/koks 20-35 



Miljömål 

Mål Färdigt Mål 
uppnått 

Enligt 
plan 

Material och energiförbrukning 
Minskad användning av el och fossila bränslen genom 
uppvärmning med träspill 2000-01-01 X 

Minska samhällets användning av el och fossila bränslen 
genom utökad fjänvärmeproduktion 2003-12-31 X 

Minskad förbrukning av träråvara genom dataoptimerad 
ämnestillverkning 2001-01-01 X 

Minskad energiförbrukning genom optimering av 
ventilation 2004-06-30 X 

Kemikaliehantering 
Minska användning av kemiska produkter enl 
OBS-listan genom övergång till vattenburen UV-lack 1999-12-31 X 

Innehav av köldmedie HCFC 
Ersätta HCFC med miljöanpassat alternativ 2005-01-01 X 

Utsläpp till luft 
Minska utsläpp till luft genom: 
Övergång till vattenburen UV-lack 
Ny styr-/reglerutrustning i förbränningsanläggning 

1999- 12-31 
2000- 01-01 

X 
X 

Utsläpp till vatten 
Minska utsläpp till vatten genom övergäng till torrbox 
i ytbehandling 1999-12-31 X 

Avtallshantering 
Minska mängden farligt avfall genom övergäng till vatten
buren UV-lack 1999-12-31 X 

Minska mängden avfall till deponi genom: 
Emballagehantering ansluten till REPA 
Källsortering i alla led 

1995-03-01 
1999-12-31 

X 
X 

Transporter 
Prioriering av lokala råvaruleverantörer 2004-01-01 X 

Produktion 
Införande av MPU (Miljöstyrd produtveckling) 2003-12-31 X 

Övrigt 
Alla batterier återvinns 
Övergång till miljöriktiga laddningsbara batterier 
(där så är möjligt) 

2003- 01-01 
2004- 12-31 

X 
X 

Trätrappor 

SSC Trätrappor AB 
Snickargatan 2 
935 32 Norsjö 

Tel 0918-258 00 
Fax 0918-258 80 

E-mail: info@tratrappor.sscef.se 
www.ssctrapporse 



Exempel på nyckeltal för tillverkning av fönster 

Bilaga 3 

kg C02-ekvivalenter 

50 

25 ; 

Växthuseffekten 

[] 

• FDBC/FDGC 
• FL 

0.5 
kg S02-ekvivalenter 

Försurning 
p FDBC/FDGC 
• FL 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 : 

Trä, furu Plywood Aluminium Stål Glas Plast och 
gummi 

Färg Transporter Fönsterfabnk 
material 
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Trätek Sverige 

iljödeklaration 
Publ nr. 0411 

Hojomföfi/ter AB 

FORETAGET 

HajomfönsterAB 
511 97 Hajom 
Tel: 0320-181 60 
Fax: 0320-42050 
Hemsida: www.hajmomfonster.se 
E-post: info@hajomfonster.se 
Kontaktperson: Stellan Emanuelsson 
Miljöarbete 

Företaget 

- är tillståndspliktigt enligt miljöskydds
lagen och uppfyller gällnade krav, 

- uppfyller arbetsmiljökraven för intem-
kontroll. 

PRODUKTEN 

Miljödeklarationen gäller för en FYD typ 
B2 fönsterytterdörr av trä med måttet 10 
X 24 M. Dörren är utåtgående med tre
glas isolerruta med energiglas och argon-
gas. Bågar och karmar är tillverkade av 
lamellimmad furu och tröskel av Iroko. 
Dörren är avsedd att användas som en
trédörr i hallar, skolor m m. 

Tekniska egenskaper 
Up-värde 
Glasandel 
Rw 
RA.tr 
Dagsljustransmittans 
Karmdjup 
Vikt, ca 

1,3W/m^K 
60% 

36 dB 
30 dB 
71 % 

105 mm 
75 kg 

Fururåvaran kommer från skogsbruk i 
norra Sverige. Importerat lövträ kommer 
uteslutande från odlad skog. Timret så
gas, sorteras och torkas till ca 18% fukt
kvot på sågverket. På fönsterfabriken tor
kas virket till en fuktkvot på ca 8-12%. Lim
made ämnen till dörrens trädetaljer tillver-

i l 
HajomfönsterAB 
FYD FONSTERYTTERDORR Produkt 

kas vid den egna fönsterfabriken eller 
köps in färdiga. Vid fönsterfabriken sker 
profilering och bearbetning av trädetaljer. 
Vacuumimpregnering utförs vid Tanums-
Fönster i Tanumshede. Flyktiga ämnen 
som avgår vid impregneringen destrueras 
till stor del genom förbränning i sandbädd. 

Aluminiumprofilerna levereras i fallande 
längder och kapas på fönsterfabriken. 
Profilema är eloxerade alternativt pulver-
lackerade med polyester. Miljöprestanda 
baseras på att jungruligt aluminium an
vänds. Ytbehandling av profilerna ingår 
inte i analysen. 

Isolerglasrutorna sätts samman på fabrik 
för vidare leverans till fönsterfabriken. 

De färdiga trädetaljerna ytbehandlas och 
hopmonteras. Partiklar som uppstår vid 
ytbehandlingen avskiljs genom filtrering. 
Från fabrikens panncentral sker utsläpp 
av förbränningsgaser som t ex koldioxid 
och kväveoxider (NOx). Koldioxid från för
bränning av biobränsle, som är en förny-
bar resurs, ger inget extra bidrag till växt
huseffekten. 

INNEHÅLLSDEKLARATION 

Produktinnehåll, kg/dörr 
Furu, impregnerad* 
Iroko 
Glas 
Stålbeslag, skruv etc 
Aluminiumprofiler 
Plastbeslag 
PRF-lim** 

Urea/alkydfärg" 
Träolja** 
Spackel** 
Syntetgummi 
Silikon fogmassa 
EPDM 
Acetatplast 
Polyisobutilen 
Polysulfid 
Aluminiumsilikat 

Förpackning, kg/dörr 
Trä 
Spånskiva 
Plywood 

* Gori vac TL93 
** Mängd torrsubstans 

42.7 

2.3 
31,0 

1,9 
0.3 
0,02 
0,6 

0,5 
0,01 
0,6 

0,012 
0,2 
0,21 
0,01 
0,01 
0,18 
0,04 

1.5 
0,8 
0,5 

Resurser 

Icke förnybara resurser 23% 

Förnybara resurser 77% 

Energianvändning 

• El 18% 

H Fossil energi 16% 
• Bioenergi 66% 

Växthuseffekt 

• Övrigt 1% • Stål 2% 
• Färg och lack 3% • Transporter 6% 

• Furu 7% • Aluminium 8% 
• Importerat lövträ 9% 
• Fönsterfabrik 28% • Glas 36% 



MILJÖPRESTANDA 

Miljödeklarationen gäller för en täckmålad 
Ifönsterytterdörr FYDtyp B2 10 x 24 M 
tillverkad i Hajom. Deklarationen omfat
tar alla större steg från uttaget av natur
resurser till det att produkten lämnar 
fabriksgrinden. För transport till kund an
ges resursanvändning och förorenings
utsläpp. Beräkningen baseras på trans
port av en producerad enhet 100 km med 
lastbil respektive båt Inventerade data 
gäller produktionen under år 2002. Allo
keringen av miljöbelastningen på olika 
produkter i produktionen har baserats på 
värde. 

Tillverkning 
RESURSANVÄNDNING 

Icke förnybara resurser 
Utan energiinnnehåll 
Kopparmalm, kg 

ÖVRIG INFORMATION 

Farligt avfall, g 
Industriavfall, g 
Mineralavfall, g 
Övrigt avfall, g 
Slagg och aska 

0,22 
Järnmalm, kg 2,15 
Uranmalm, kg 0,10 
Bauxit, kg 1,11 
Dolomit, kg 6,11 
Kalksten, kg 1.50 

Med energiinnehåll 
Kol, kg 43 
Naturgas, kg 5.4 
Olja, kg 12 
Kärnkraft, kWh 73 

Förnybara resurser 
Med energiinnehåll 
Rundvirke, kg 182 
Vattenkraft, kWh 67 

ENERGIFÖRBRUKNING 

Elektricitet, kWh 152 
Olja, kWh 18 
Kol, kWh 1 
Gas, kWh 66 
Diesel, kWh 54 
Bensin, kWh 0,2 
Gasol, kWh 2 
Biobränsle, kWh 572 

151 
5 770 
1 060 
5 350 
2 610 

Mineralbrytning Glasfabrik Mineralbrytning Glasfabrik 

Mineralbrytning Aluminiumsmältverk Vidareförädling 

Mineralbrytning Stålverk Vidareförädling 

Skogsbruk Sågverk 

Mineralbrytning Färgtillverkning 

Råvaruutvinning Plasttillverkning Vidareförädling I— 

Råvaruutvinning Förpackningsmaterial 

All tillgänglig data inventerad 
Data ingår ej 

Företagsspecifik data 

FORORENINGSUTSLAPP 

Växthuseffekt (GWP 100). g CO^-ekvivalenter 
Ozonnedbrytande gaser (ODP). g CFC-11-ekvivalenter 
Försuming (AP), mol H" 
Övergödning (EP), g 0^ 
Marknära ozon (POCP), g eten-ekvivalenter 

59 200 
0.004 

18 
3 800 

507 

Transport till kund 
Transport av en FDBC fönsterdörr 100 km 
med lastbil och båt leder till följande re
sursanvändning och potentiella miljöpå
verkan. 

RESURSANVÄNDNING 
Med energiinnehall Lastbil Båt 
Olja. kg 0.13 0,06 

FORORENINGSUTSLAPP 

Växthuseffekt (GWP 100), g CO^-ekvivalenter 393 187 
Ozonnedbrytande gaser (ODP), g CFC-11-ekvivalenter 
Försuming (AP), mol H* 0,08 0,21 
Övergödning (EP), g 0^ 20,8 30,2 
Marknära ozon (POCP), g eten-ekvivalenter 0,12 0,08 

* Lastbil 40 ton Euroklass III med fyllnadsgrad 70% 
** Containerfartyg RoRo 2 000-30 000 ton med fyllnadsgrad 80% 

REFERENSER 

Guidelines to Type III Environmental 
Declarations "On the road to EPD" for 
Small and Medium sized Enterprises, A 
Sirii Concept 2002. www.sirii.org. 

Utformning av och arbetsmetodik för miljödeklaration enligt Sirii har utförts inom 
Sirii (Swedish industrial Institute's Initiative). Deltagande institut har varit Framkom 
verksamhetsutveckling AB, IFP Swedish Institute for Fibre and Polymer Research, IVF 
IndusfnYorskning och utveckling AB, IVL Svenska miljö/nsfitutet AB och Trätek Institutet för 
Träteknisk Forskning, 

Denna miljödeklaration har 
sammanställts 2004-09-30 
av Joakim Norén 
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Södra gruppen 
Bilaga 5 

Hajomfönster AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

H-Fönstret Lysekil AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Hans-Erik Andersson 
VD 
511 97 Hajom 
0320-421 70 
info@hajomfonster.se 
44 st 
35 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap fmns. 

Fönster och glaspartier 

Sören Larsson 
VD 
Gäseborg, 453 91 Lysekil 
0523 - 66 54 50 
info@hfonstret.se 
72 st 
97 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns. 

Fönster 

Tanum Fönster AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Kjell Olsson 
VD 
Säm 1, 457 91 Tanumshede 
0525 - 643 00 
info@tanumfonster.se 
146 st 
134 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Har miljöpolicy 
Arbete pågår med ISO 9001 
Fönster 

Odenfönster AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Kurt Allan Johansson 
VD 
Odensberg, 521 92 Falköping 
0515-72 81 90 
info@odensnickerier.se 
24 st 
35 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns. 

Fönster och glaspartier 



Norra gruppen 

SSC Berglunds Snickerifabrik 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

SSC Ostvik Fönster AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Bo Gunnarfeldt 
VD 
Kamvägen 5, 937 31 Burträsk 
0914- 100 67 
berg 1 u nds @ ssce f. se 
18 st 
17,7 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns 
ISO 9000 
Specialinredningar 

Åke Nordlund 
VD 
Ostvik 120, 934 91 Kåge 
0910-43 36 70 
ake.nordlund.ostvik@sscef.se 
20 st 
25 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns 
ISO 9000 
Dörrar 

SSCSnidexAB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

SSC Trätrappor AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning; 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Lars Gunnar Marklund 
Plc 
Skolgatan 1, 937 32 Burträsk 
0910-551 60 
info@snidex.sscef.se 
44 st 
110 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Har miljöpolicy 
ISO 9001 
Fönster och glaspartier 

Bengt Lindgren 
VD 
Snickargatan 2, 935 32 Norsjö 
0918 - 25 800 
info @ tratrappor.sscef.se 
113 st 
83 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns 
ISO 9000 
Trappor 



SSC Vännäs Dörr AB 
Kontaktperson: 
Befattning: 
Adress: 
Telefonnummer: 
e-postadress: 
Antal anställda: 
Omsättning: 
Bransch: 
Miljöarbete: 
Kvalitetsarbete: 
Produkter: 

Kjell Allan Jonsson 
VD 
V:a Järnvägsgatan 18, 911 34 Vännäs 
0935- 109 70 
info, vannas @ sscef.se 
95 st 
82 Mkr 
Byggnadssnickeri 
Viss baskunskap finns 
ISO 9000 
Dörrar 



Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troedssons forskningsfond 

Trätek 
INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING 

Box 5609, 114 86 STOCKHOLM 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 
Telefon: 08-762 18 00 
Telefax: 08-762 18 01 

Vidéum Science Park, 351 96 VÄXJÖ 
Besöksadress: Liickligs plats 1 
Telefon: 0470-59 97 00 
Telefax: 0470-59 97 01 

Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ 
Besöksadress: Laboratorgränd 2 
Telefon: 0910-28 56 00 
Telefax: 0910-28 56 01 

Ingår i 
SP-koncernen 


