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Förord 
Denna rapport är en sammanställning av det arbete som genomförts samt de resultat 
som framkommit under arbetet i projektet Miljöparametern i CAD-verktyg, från sep
tember 2001 till december 2003. Projektet är ett så kallat samverkansprojekt, AIS 
(Aktiv Industriell Samverkan) och har finansierats av Vinnova, Verket för innova
tionssystem, samt i form av tid av medverkande företag. I projektet har samverkan skett 
mellan följande företag, institut och högskola: 

• Dux Industrier AB 
• Elitfönster AB 
• IKEA of Sweden AB 
• Kinnarps AB 
• RH Form AB 
• Maxiom Partners AB 
• Trätek 
• IFP Research 
• KTH, avdelningen för Integrerad Produktutveckling 

Alla de ovanstående företagen som deltagit samt de företag som varit medaktiva under 
utbildningama. Institutet för metallforskning (IM), Becker Acroma och MP Engineer
ing, ska ha ett stort tack för sin medverkan. 

Från Trätek har Lina Hagström, Joakim Norén, Anna Jamehammar samt Anna Uddin 
deltagit och från IFP Research har Stefan Posner och Maria Walenius Henriksson del
tagit. Från KTH har Sofia Ritzén deltagit. IFP Research och Trätek har tillsammans 
drivit arbetet i projektet. 

Stockholm i december 2003 

Lina Hagström 
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Sammanfattning 
För att få miljöaspekter att bli en beslutsparameter under tidiga stadier i produktutveck
lingen krävs effektiva och snabba hjälpmedel som kan användas av konstruktörer och 
produktutvecklare. Idag finns inget konkret hjälpmedel för att bedöma miljöaspekter 
direkt i produktutvecklingen vilket var anledningen till att projektet Miljöparametern i 
CAD-verktyg startade. Målsättningen med projektet från huvudaktöremas synvinkel kan 
sammanfattas i följande punkter: 

• Att ta fram ett verktyg som ger underlag för utvecklaren att bedöma t ex olika mate
rials miljöbelastning och olika ytbehandlingssystem. Verktyget ska också ge under
lag för att kunna ta fram miljödeklarationer. 

• Att utbilda i och integrera arbetssätt för miljöstyrd produktutveckling. 
• Att föra över kunskap från högskola och institut till de medverkande företagen om 

främst miljöstyrd produktutveckling och LCA-data om olika material och processer. 

De i projektet medverkande företagen från tillverkningsindustrin har varit Elitfönster, 
Dux Industrier, IKEA of Sweden, RH Form och Kinnarps. Även PDM-leverantören 
Maxiom har deltagit och varit en viktig aktör vid utvecklingen av verktyget när det 
gäller mjukvaran. Huvudaktörer har varit Trätek och IFP Research samt KTH, avdel
ningen för integrerad produktutveckling. 

Ett första steg i projektet var att genomföra en behovsanalys i de produktutvecklande 
och tillverkande företagen. Med utgångspunkt i de krav på verktyget som togs fram 
under behovsanalysen, och med hjälp av Trätek och IFP Research, utvecklade Maxiom 
en första version av verktyget. Implementering av verktyget i företagen har skett paral-
ellt med utvecklingen, då detta arbete har skett iterativt, d v s företagen har fått testa en 
version och sedan har deras åsikter om verktyget analyserats och legat till grund för 
nästa version. När det gäller materialdatabasen som finns i miljö verktyget har Trätek 
tillsammans med EFP Research tagit fram miljödata om material som ska ingå. 

Parallellt med behovsanalysen och utvecklingen av verktyget genomfördes utbildningar 
i Miljöanpassad produktutveckling (MPU), i handhavandet av miljö verktyget och rela
terade system (CAD och PDM) samt en miljöutbildning i olika material. Detta för att 
öka miljökompetensen på företagen samt för att underlätta införandet av MPU och 
miljöverktyget i företagens produktutveckling. 

Utvecklingen av verktyget har varit framgångsrikt och vid projektslutet fanns ett verk
tyg som gick att använda i produktutvecklingsarbetet. Verktyget erbjuder tre olika val
möjligheter då det gäller att göra en miljöbedömning: 
• Som ett viktat resultat med ett miljöindex 
• Som ett resultat för varje miljöeffektkategori 
• Som en miljöprofil eller s k LCI-data 

Konceptet med att utveckla ett verktyg iterativt med företagen samt att samtidigt öka 
kompetensen hos dessa och integrera arbetsmetodiken i miljöanpassad produktutveck
ling kan anses som lyckat, dock skulle mer tid för implementering behövts för att införa 
verktyget fiillt ut i företagens produktutveckling 



Introduktion 
Bakgrund 
För att få miljöaspekter att bli en beslutsparameter vid tidig utveckling och projektering 
i företag krävs effektiva och snabba hjälpmedel som kan användas av konstruktörer och 
designers. Inom snickeri- och möbelindustrin finns idag inget konkret hjälpmedel för att 
bedöma miljöaspekter direkt i produktutvecklingen. 

För att beakta miljöaspekterna vid produktutvecklingen krävs att företagen ser på pro
dukten ur ett livscykelperspektiv. Företagen upplever detta ofta som kostsamt och 
resurskrävande. Dessutom krävs att de besitter expertis inom miljöområdet. Befintliga 
system och arbetssätt, t i l l exempel LCA^ är inte tillräckligt snabba för att kunna an
vändas tidigt på idéstadiet. För att kunna integrera miljöparametern vid produktutveck
ling har företagen behov av snabbhet, enkelhet, kostnadseffektivitet samt att utveck
lingspersonalen själva kan föra in miljöaspekten i redan befintliga verktyg. För att få en 
verklig drivkraft i att integrera miljöparametem i produktutvecklingen måste företagen 
se vilka affärsmässiga möjligheter detta ger. 

Industriella aspekter 
De industriella effekter som förväntas av projektet är även tillämpliga på små och 
medelstora företag. I tidigare behovsanalyser hos små och medelstora företag som 
utförts av bl a de medverkande industri forskningsinstituten avseende dessa företags 
arbete med miljöanpassad produktutveckling (MPU) har följande parametrar visat sig 
vara viktiga^: 

• Höjd kunskapsnivå om miljöanpassad produktutveckling, om miljöbelastning som 
uppstår i en produkts produkfions- och värdekedja och allmän miljökunskap. 

• Mer resurser inom företagen för miljöarbete, tydliga drivkrafter genom kund- eller 
myndighetskrav för att orka prioritera MPU. 

• Praktiska hjälpmedel för MPU i form av beskrivande rutiner och checklistor. 
• Branschanpassade miljödata om olika processer och produkter med förenklade 

beräkningsmetoder för att kunna göra egna miljöbelasmingsanalyser från ett livs
cykelperspektiv för produkten. 

Projektet förväntas ge effekter på alla dessa punkter. Projektet kommer att ge bransch-
anpassade miljödata om olika material för svensk möbel- och snickeriindustri, en för
enklad beräkningsmetod och minskat behov av resurser för att integrera miljöaspekterna 
vid produktutvecklingen. 

Produktutveckling 
Produktutvecklingsprocessen är en komplex aktivitet och ett flertal författare har ut
vecklat mer eller mindre lika processmodeller. Hubka och Eder (1992), Andreasen och 

' Life Cycle Assessment (livscykelanalys) 
^ Lundgren et al. 2000. Miljöanpassad produktutveckling - ett samarbete mellan industriforsknings
instituten. IVF, Framkom, Sik, Trätek och IFP Research. Trätek Rapport P 0009028. 



Hein (1986), Roozenburgh och Eekels (1995), Ulrich och Eppinger (2000) och Pugh 
(1990) har publicerat ett par av de viktigaste modellerna över produktutvecklings
processen. 

Produktutveckling kan definieras som en process vars syfte är att utveckla en produkt 
fi-ån idé till färdig produkt att lansera på marknaden. Produktutveckling är en inter-
disciplinär aktivitet mellan olika funktioner i organisationen. Marknad, utveckling och 
produktion är de funktioner som i stort sett alltid är delaktiga i ett produktutvecklings
projekt (Uhich & Eppinger, 2000). 

De flesta tillverkningsforetag har någon form av formell produktutvecklingsmodell som 
beskriver deras tillvägagångssätt, se Figur 1. Ulrich and Eppinger (2000) menar att en 
väldefinierad produktutvecklingsprocess är användbar i följande syften: kvalitetssäkra 
den resulterande produkten, koordinering av berörd personal, planera tidsåtgången i de 
olika faserna i projektet, hantering och identifiering av problemområden samt möjlighet 
t i l l ft)rbättring genom säkerställd dokumentation av projektet. I detta projekt bidrar 
följande information till att ge en modell över produktutvecklingsprocessen och dess 
olika faser, se Figur 1. 

Planering \ , Koncept \ . System \ . Detalj \ . Provning och\^Produktions\ 
utveckling konstruktion ^ konstruktion/ förbättring ^ förberedning/ 

Figur 1. Modell över produktutvecklingsprocessen och dess faser. 

Datorbaserade stödverktyg och metoder 
Stödverktyg är viktiga komponenter i ett foretags produktutvecklingsarbete. Beskow 
(2000) definierar stödverktyg som ett mjukvaruprogram eller skrivna riktlinjer som 
stödjer en specifik uppgift i produktutvecklingsarbetet. I detta projekt har stödverktyg 
haft betydelsen mjukvara, d v s ett datorbaserat verktyg. 

CAD^ 
CAD, datorstödd konstruktion, betyder att formgivnings-, konstruktions- och ritarbetet 
sker med hjälp av interaktiva grafiska datasystem. I ett CAD-system skapas en geomet
risk modell av produkten, vilket innebär en beskrivning i datorn av produktens geo
metriska form. 

Det finns olika sätt att beskriva en produkts geometri och i detta projekt har vi använt 
oss av ett solidmodelleringssystem. Solidmodellen är den mest kompletta geometriska 
modellen och är den enda som innehåller en fullständig geometrisk beskrivning. Van
ligtvis beskriver en solidmodell en detaljs hörn, kanter, sidor samt vad som är solid
modellens in- respektive utsida. Den höga nivån på geometrisk information skapar 
oerhörda möjligheter inom CAD-relaterat arbete, vilket har varit användbart i projektet. 

^ Computer Aided Design (datorstödd konstruktion) 



Nästan alla stora och komplexa CAD-system har idag någon form av modul för att 
kunna hantera ritningar och dokument, men dessa är inte alltid tillfredsställande när det 
gäller att hantera data som skapats i produktutvecklingsprocessen. 

PDM^ 
PDM-system erbjuder en teknik för att hantera data relaterad till ett produktutvecklings
projekt över dess livscykel. Behovet av datahanteringssystem blev uppenbart när mer 
sofistikerade och automatiserade ritverktyg (CAD-system) blev disponibla och när 
mängden data ökade dramatiskt (Bilgic & Rock 1997). 

Ett datahanteringssystem hanterar och lagrar data om data, vilket oftast är filer. Detta 
koncept kallas ofta metadata. Typisk metadata för en f i l är t ex namnet på filen, var den 
är lokaliserad, vilken typ av information som filen består av och annan viktig och rele
vant information som vem som skapat den och när (Sellgren & Hakelius 1996). PDM-
systemets grundläggande funktion är att hålla reda på data oberoende av dess format 
och lokalisering under produktens hela livscykel. Grundläggande funktioner i ett PDM-
system är (Bilgic & Rock 1997; Pärletun & Follin 1996a; Pärletun & Follin 1996b): 

• Processtyrning, beskriva arbetsflödet i form av specifika processer. 
• Revisionshantering, kontroll av dokument via specifika in- och utcheckningsrutiner. 
• Ändringshantering, ser t i l l att ändringar går igenom en godkännandeprocess, 

versionshantering. 
Strukturhantering, gör det möjligt att skapa, redigera, söka samt visa en produkt
struktur. 

• Klassificering, stödja hanterandet av standardartiklar och konstruktionslösningar så 
att de kan återanvändas. 

• Projektstyrning, hantering av händelser i ett projekt samt deras dokument. 

Data som hanteras i PDM-systemet lagras vanligen i någon form av databas som finns i 
PDM-systemet. I detta projekt har en databas i PDM-systemet använts t i l l att lagra 
information om material och geometrier. 

L C A 
LCA är en metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, 
från råvaruutvinning till produktion, användning och sluthantering. LCA är en form av 
analys för att kvantifiera industriprocesser och produkter genom att beräkna flödet av 
energi och material (Ryding 1994). En livscykelanalys består av följande fyra delar: de
finition av mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolk
ning (ISO 14040 1997; SETAC 1993; Ryding 1994). Resultatet från en LCA kan sedan 
användas som beslutsunderlag vid produktutveckling eller marknadsföring. Att göra en 
komplett livscykelanalys är svårt och kräver att man i stort sett är expert i ämnet. Därför 
kan det vara komplicerat att genomföra för en konstruktör eller en produktutvecklare. 
LCA kan inte heller ge enkla svar som t ex att produkt A påverkar miljön mindre än 
produkt B. 

Product Data Management (produktdatahantering) 
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Definition av mål och 
omfattning 

Investeringsanalys 

Miljöpåverkans
bedömning 

Produktutveckling 
och förtjättring 

Strategisk planenng 

• Marknadsföring 

Ovngt 

Figur 2. Livscykelanalysens olika delar (ISO 14040 1997; Johansson 2001). 

Det finns ett antal olika verktyg och metoder för inventeringsanalysen baserade på olika 
filosofier, t ex EPS-systemet, Swiss Ecopoints-modellen och Eco-Indicator 95 (Borland 
& Wallace 2000). 

Syfte och mål 
Den övergripande målsättningen för projektet Miljöparametern i CAD-verktyg har varit 
att utveckla ett enkelt och kosmadseffektivt miljöverktyg för användning i produktut
veckling. Verktyget ska stötta produktutvecklare (i huvudsak konstruktörer) för att 
utveckla produkter med minimerad miljöbelastning. Huvudföretagen i projektet har 
varit ett tillverkande företag i möbel- och snickeribranschen. En stark ambition i pro
jektet har varit att följa en systematisk procedur vad gäller själva utvecklingen av verk
tyget, d v s att initialt identifiera huvudföretagens behov avseende miljöverktyg, för att 
därefter under iteration med potentiella användare på företagen utveckla verktyget. I 
själva utvecklingsarbetet var PDM-leverantören en viktig aktör, tillsammans med pro
jektets huvudaktörer: Trätek och även IFP Research. 

Målsättningen med projektet för huvudaktörema kan sammanfattas i följande punkter: 
• Att ta fram ett verktyg som ger underlag för utvecklaren att bedöma t ex olika 

materials miljöbelastning och olika ytbehandlingssystem. Verktyget ska också ge 
underlag för att kunna ta fram miljödeklarationer. 

• Att utbilda i och integrera arbetssätt för miljöstyrd produktutveckling. 
• Att föra över kunskap från högskola och institut om främst miljöstyrd produktut

veckling och LCA-data om olika material och processer. 

Syftet för de medverkande företagen var att kunna minimera miljöpåverkan för sina pro
dukter sett över hela livscykehi samt att kunna kommunicera miljöarbetet till sina kun
der. Ett annat syfte har också varit att öka den generella förståelsen för miljöanpassad 
produktutveckling på företagen. 

De medverkande företagens mål och ambitioner för medverkan i projektet har varierat 
mellan de olika företagen, men kan sammanfattas på följande sätt: 



Att i sitt dagliga arbete integrera miljöstyrd produktutveckling i ett produktutveck
lingsprojekt. 

Att påverka och tillsammans med de övriga företagen ställa krav på hur miljöverk
tyget ska utformas så att det på ett enkelt sätt kan användas och förstås på företaget. 
Att medverka i utbildningsdagar där olika arbetssätt för miljöstyrd produktutveck
ling lärs ut av instituten, d v s att kompetensutvecklas. 

Industrins insats i projektet 
Företagen i projektet har samverkat kring att skapa ett gemensamt verktyg som kan an
vändas vid miljöanpassad produktutveckling. Varje tillverkande företag har uttryckt en 
projektidé som de har använt som "case" i utvecklingen av det gemensamma miljöverk
tyget. De företagsspecifika projekten innehåller en helt företagsunik utvecklingsdel, 
som inte ingår i detta projekt, samt en del som är gemensam för projektet. Den gemen
samma delen har avsett utvecklingen av miljö verktyget för konstruktören/designern. 
Samverkan har bestått i att skapa en gemensam syn för hur verktyget skulle utformas, 
att samordna det gemensamma behovet av miljödata som var generellt för alla, att sam
verka kring implementering av verktyget samt arbetsmetoder för miljöanpassad pro
duktutveckling. 

Presentation av medverkande företag 
Nedan följer en kort beskrivning av de företag som medverkat i projektet. 

Tabell 1. Medverkande företag. 

Företag samt 
kontaktperson 

Kort verksamhetsbeskrivning Antal 
anställda 

Elitfönster AB Elitfönster är idag en av Sveriges största tillverkare av 
fönster och fönsterdörrar av trä och trä/aluminium. 
Företaget har två huvudproduktionsanläggningar, en i 
Vetlanda och en i Lenhovda och i dessa ingår dess
utom en egen isolerglasfabrik och en ämnesfabrik. 

Ca 600 

RH Form AB RH Form grundades 1977 och dess affärsidé är att 
konstruera, tillverka och marknadsföra ergonomiska 
stolar med högt designvärde. RH Forms huvudkontor 
och produktion Hgger i Nässjö, men de har även ett 
antal showrooms runt om i Sverige. 

Ca 130 

IKEA of Sweden AB IKEA of Sweden (loS) är ansvarig för produktutveck
ling, inköpskoordinering och distributionskoordine
ring inom DCEA-gruppen. loS består idag av 11 st 
affärsområden samt olika stabsfunktioner exempelvis 
TQE, d v s teknik- och materialutveckling, kvalitet 
och miljö. Inom TQE ingår även Testlaboratoriet för 
möbler och textilier samt en modellverkstad. IKEA of 
Sweden ligger i Älmhult. 

Ca 600 
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Kinnarps AB Kinnarps konstruerar, tillverkar och levererar möbler 
for kontor och offentlig miljö, d v s kontorsmöbler 
skrivbord, konferensbord, förvaringsmöbler, stolar, 
skärmväggar samt skolmöbler. Kinnarps produktions
anläggningar ligger i Kirmarp, Skillingaryd och Jön
köping. Kinnarps har flmnits i ca 60 år och är idag en 
av Europas största tillverkare när det gäller kontors
stolar. 

Ca 1400 

Dux Industrier AB DUX är ett svenskt familjeägt möbelforetag med in
riktning på sängar och stoppmöbler. Det grundades 
1926. Företagets huvudinriktning är tillverkning och 
försäljning av sängar av hög kvalitet och med god 
komfort. DUX finns representerat med specialbutiker, 
DUXIANA, i 20 länder. De största marknaderna är 
Skandinavien, USA, Tyskland, Schweiz och England. 

Ca 250 

Maxiom Partners AB Maxiom grundades 1997 och är beläget i Göteborg. 
Maxiom är återförsäljare av PDM-systemet Smar-
Team som de anpassar på olika sätt fill 
kundföretagens verksamhetsprocesser. 

Ca 15 

Projektets genomförande 
När projektet utarbetades och planerades knöts ett antal foretag till det, vilka alla såg ett 
behov av ett mer systemafiskt och aktivt miljöarbete. Detta miljöarbete skulle vara 
inriktat på produktutveckling, eftersom foretagen tidigare arbetat in flera rutiner for 
miljökontroll och även förbättringar, t ex i produktionen. Samtidigt, under projektets 
start, utformades en aktivitetsplan innehållande följande aktiviteter, se Figur 3. 

Behovsstyrt datorbaserat 
miljöverktyg 

Utveckling och 
implementering av mjukvara 

Införande av MPU 

Fastställande av 
funktionskrav 

Aktivitet: 
Intervjuer, Möten 

Utförare: 
Högskola, Institut 

Delaktiga. 
Kinnarps 
Dux 
Ikea 
Elitfönster 
RH Form 

Utveckling av 
miljöverktyg 

Aktivitet: 
1) Materialdatabas 
2) Miljöverktyget 

Utförare: 
Maxiom, Institut 

Delaktiga: 
Kinnarps 
Dux 
Ikea 
Elitfönster 
RH Form 

Tillämpning av 
resultaten 

Aktivitet: 
Utbildningar 

Utförare: 
Institut 

Delaktiga: 
Kinnarps 
Dux 
Ikea 
Elitfönster 
RH Form 

Figur 3. Aktivitetsplan innehållande tre olika delar. 
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De behov och krav som angavs under projektets start kom i stor utsträckning från en 
eller två personer från varje företag, ofta en person inom miljöstaben (miljöchefs-ansva
rig). De visade på ett behov av att i större utsträckning identifiera behov och krav hos 
potentiella användare, såsom konstruktörer. För att kunna tillgodose detta beslutades att 
en behovsinventering skulle genomföras, genom ett antal intervjuer med utvalda per
soner på varje företag. Utöver konstruktörer bestämdes det att personer på mer strate
gisk nivå skulle intervjuas för att i detta inledande skede medverka till att ge en bild av 
företagens ambitionsnivå och användningsområde då det gällde stödverktyget. 

Parallellt med behovsanalysen och utvecklingen av verktyget genomfördes utbildningar 
i bl a Miljöanpassad produktutveckling (MPU), i handhavande av miljöverktyget och 
relaterade system (CAD och PDM) samt en miljöutbildning i olika material. Detta för 
att öka miljökompetensen på företagen och för att underlätta införandet av MPU samt 
miljöverktyget i företagens produktutveckling. 

Den tredje delen i aktivitetsplanen var utveckling och implementering av miljöverk
tyget. Med utgångspunkt i de krav på verktyget som togs fram under behovsanalysen 
och med hjälp av Trätek utvecklade Maxiom en första version av verktyget. I denna del 
har Maxiom bidragit med kunskap när det gäller utveckling av systemet (verktyget). 
Implementeringen av verktyget har skett parallellt med utvecklingen, då detta arbete har 
skett iterativt, d v s företagen har fått testa en version och sedan har deras åsikter om 
verktyget analyserats och legat t i l l grund för nästa version. När det gäller materialdata
basen har Trätek tillsammans med EFP Research tagit fram miljödata om material som 
skulle ingå. 

Behovsanalys 
Ett första steg i projektet Miljöparametern i CAD-verktyg var att genomföra en behovs
analys i de produktutvecklande och tillverkande företag som ingår i projektet. Behovs
analysen har syftat t i l l att klargöra vilka behov framförallt konstruktörer upplever att de 
har då de i utvecklingsarbetet ska bedöma produkters miljöbelastningar. Att utveckla ett 
verktyg för konstruktörer var projektets huvuduppgift varför behovsanalysen skulle 
bidra till en första kravspecifikation för ett konstruktörsverktyg. För mer information 
om hur behovsanalysen har genomförts och dess resultat hänvisas t i l l rapporten 
Miljöparametern i CAD - Behovsanalys av företag (Hagström & Ritzén 2002). 

Då projektet startades fanns en bild av vilka behov företagen upplevde vad gällde ett 
stödverktyg. Det var bl a följande: Material och processer skulle kunna väljas utifrån 
potentiell miljöpåverkan utan att ge en stor arbetsbelastning. Konstruktörers användning 
av CAD-verktyg skulle utnyttjas genom de data som lagras genom CAD-användning: 
volymer, areor, vikter, material, ytbehandling m m. Utöver produktfokus och enkelhet i 
tillämpningen, fanns uttalade krav på att de val man som produktutvecklare skulle 
kunna göra skulle vara livscykelbaserade, att produkter eller koncept skulle gå att jäm
föra sinsemellan samt att val skulle vara faktabaserade. Samtliga företag önskade att 
verktyget skulle vara mycket pålitligt och "skilja vetande från tyckande och tro". 
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Slutsatser och verktygskrav 
Behovsanalysen visade tydligt att konstruktörer vil l få ett pålitligt stöd i miljörelaterade 
material- och processval, samt att stödet ska vara lätt att använda i rådande arbets
situation. Ett potentiellt verktyg ska ge säkra data om produktens miljöbelastning, med 
en helhetssyn då det gäller produkt och ett livscykeltänkande i botten. Verktyget ska 
vara lätt att uppdatera. 

Företagen som deltagit i behovsanalysen uppvisade inga större skillnader vad gäller 
ambitioner eller mål med sitt miljöarbete. Drivkraftema var också i princip desamma för 
alla företag: marknadskrafter blandat med ideologiska eller företagskulturella krafter. 
Företagen hade höga ambitioner och de avsåg t i l l stor del att på ett trovärdigt sätt kunna 
redovisa produktrelaterade miljöbedönmingar för t ex kunder och kontinuerligt kunna 
minska produktemas miljöbelastning. 

CAD-användningen i företagen var också relativt lika även om man i detta avseende 
kommit olika långt i sin implementering av 3D CAD. Samtliga de medverkande före
tagen har dock en potential att kunna nyttja CAD-verktygen ytterligare och detsamma 
gäller för hanteringen av de data som uppstår under produktutvecklingsarbetet. Då det 
gäller hanteringen av data fanns ett uttalat behov av att bli bättre. Detta bör beaktas 
under utvecklingen av miljö verktyget. För att kunna göra miljöbedömningar måste man 
involvera en mängd produktdata, varför miljö verktyget måste anpassas till rådande 
system eller visa på möjligheterna att effektivisera datahanteringen. 

De konstruktörer som deltagit i behovsanalysen, och som är en viktig målgrupp i pro
jektet, såg positivt på att göra miljöbedömningar i sitt arbete och upplevde för det ända
målet ett behov av stöd. Att ta fram ett verktyg som var anpassat fill konstruktörens 
arbetssituation var därför ett viktigt mål, såsom definierats i projektet. För företagen var 
det av stor betydelse att verktyget ger dem möjlighet att uttala sig säkrare om produkters 
potentiella och verkliga miljöbelastning. Det visar på en insikt i svårigheten att ge 
direkta svar om miljöbelastning men var också en stor utmaning för projektet. Att ge 
säkra svar är mycket svårt i miljöbedömningsfall p g a den höga komplexiteten hos 
frågeställningama. 

Ufifrån behovsanalysen kunde följande specifikation göras för verktyget: 

Användaren är i första hand en konstruktör. 
Konstruktören ska kunna beräkna miljöindex för material och 
processer vilka är möjliga att jämföra sinsemellan. 
Miljöindex ska vara livscykelbaserad och möjliggöra bedömningar 
av "hela" produkter. 
Verktyget ska vara enkelt att använda i dagligt arbete. 
Datahantering i verktyget ska vara enkel och anpassad till 
ordinarie rutiner. 
Verktyget ska vara enkelt att uppdatera. 
Bedömningar ska vara spårbara så att tillförlitliga beskrivningar av 
hur index tagits fram ska vara möjligt att göra. 
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Verktygskraven gavs på en relativt hög nivå: säkra svar, lätt att använda, osv . Det 
beror troligen på att det är svårt att ställa krav på något som är mycket abstrakt och att 
det är svårt att definiera vad man tycker om något man har en mycket begränsad 
erfarenhet av. Med de bilder på möjliga gränssnitt mellan verktyg och användare som vi 
använde under intervjuerna kunde vi få något mer konkreta svar. Vi fick en 
genomgående positiv reaktion ti l l bildema där dock några beskrevs som alltför 
detaljerade för användaren. Konstruktörer m f l kunde också ge besked om att det inte är 
ett krav med siffror för miljöbedömningar utan att det viktigaste är att verktyget stöttar i 
en jämförelse mellan t ex olika material. Nivån på kommentarerna visade på betydelsen 
av att utveckla verktyget i iteration med användare - något som planerats för, i 
projektet. 

Vid all verktygsutveckling är det viktigt att tänka på att det starkaste kriteriet för att ett 
verktyg ska komma ti l l användning är att det ger ett stöd t i l l vardagliga arbetsuppgifter. 
Verktyget ska inte uppfattas som en pålaga på de ordinarie arbetsuppgiftema. Detta 
ställer förstås inte krav bara på verktyget utan också på organisationen som verktyget 
ska nyttjas inom. Endast krav på att göra miljöbedömningar kan säkerställa en använd
ning och därmed en förbättring av produkter. 

Utveckling av miljöverktyget 
Samverkan har skett med alla deltagare i projektet, högskola, institut och företag, för att 
uppfylla målet med att utveckla ett verktyg för miljöbedömningar i produktutvecklings
arbetet. Trätek och IFP Research har tillsammans med Maxiom stått för utvecklingen av 
miljö verktyget, där Maxiom har haft ett stort ansvar för utvecklingen av datasystemet 
(mjukvaran). 

Eftersom utvecklingen av verktyget har skett parallellt med att företagen har provat det 
kommer inte implementeringsprocessen att särskiljas från utvecklingen av verktyget. 
Sedan en första version av verktyget, som var baserad på behovsanalysen, tagits fram 
fick företagen testa det under tre månader. Därefter gjordes en ny utvärdering av hur 
produktutvecklama/konstruktörema upplevde användningen av verktyget. Genom att 
först låta konstruktörerna besvara ett antal frågor, se Bilaga 2, och sedan göra en munt
lig uppföljning via telefon, kunde de första kraven på verktygen som identifierades i 
behovsanalysen kompletteras med nya krav. Flertalet av de nya krav och önskemål som 
framkom efter första versionen var mer relaterade ti l l användningen än ti l l verktyget 
generellt. Kraven och önskemålen beskrivs i Bilaga 3 och diskuterades även under ett 
projektmöte, där en mer öppen diskussion möjliggjordes. Efter projektmötet fortsatte 
Maxiom utvecklingen av verktyget för att ta fram en andra version, som företagen också 
fick testa under ett antal månader. Därefter hölls ännu ett projektmöte för att diskutera 
hur verktyget uppfattades och hade använts. 

Utvecklingen av miljödata till materialdatabasen beskrivs i ett kapitlet Framtagande av 
miljödata. 
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Verktygets uppbyggnad 
De verktyg som har använts för att skapa miljö verktyget är PDM-systemet SmarTeam 
och solidmodelleringssystemet SolidWorks. SolidWorks är i dagsläget det solidmodel-
leringssystem som är vanligast i möbel- och snickeriindustrin, så även hos de medver
kande företagen. En annan anledning ti l l att dessa system valdes är att SmarTeam 
stödjer SolidWorks filformat. Det tredje systemet som använts t i l l materialdatabasen är 
Excel. 

PDM-systemet har använts t i l l att hantera all information och dokumentation relaterat 
till produkterna. Miljö verktyget är integrerat i PDM-systemet, och hur de olika syste
men är relaterade ti l l varandra beskrivs i Figur 4. 

Miljöbedömnings-
verktyg 

Miljöbedömning 

Figur 4. Miljöverktygets uppbyggnad. 

Materialdatabas 
Som tidigare nämnts har Excel använts som databas för materialens miljörelaterade 
data. För varje material finns följande information med: livscykelinventeringsdata, 
resultat för varje miljöeffektkategori, Tabell 2, och ett viktat index. Livscykelinven
teringsdata innehåller all information om den miljöbelastning som uppkommer under 
produktens livscykel, d v s miljöaspekter som energianvändning, resursanvändning, 
utsläpp t i l l vatten, utsläpp till mark och utsläpp till luft. För att göra resultatet mer jäm
förbart och lättare för en konstruktör att överblicka klassificeras miljöeffektema, d v s 
de delas upp i miljöeffektkategorier. Tabell 2, enligt CML^ 1992s modell, utan klimat
förändringar vilka har delats upp enligt IPCCs^ modell. För att underlätta ännu mer för 
den tilltänkta användaren, konstruktören, har de olika miljöeffektskategoriema viktats 
sinsemellan och summerats t i l l ett enda index, ett viktat index, enligt Eco-Indicator 95. 
Det finns fliera olika modeller som går att använda vid viktning till ett enda index. Meto
dologin som har använts i projektet är baserat på internationella standarder för livs
cykelsanalyser (ISO 14 040 1997; ISO 14 041 1998; ISO 10 042 2000; ISO 14 043 
2000). 

Centre for Environmental Snidies 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Tabell 2. Miljöeffektkategorier. 

Växthuseffekter Ozonnedbrytande föreningar 

Försurning övergödning 
Ekotoxicitet Humantoxicitet 

Marknära ozon 

Trätek och IFP Research har tillsammans fyllt miljödatabasen med information om 
olika material, både solida och ytbehandlingar. Förutom miljörelaterad information har 
även materialens densitet lagts in i databasen för att det ska vara möjligt att få ut vikten 
på varje detalj och produkt. 

För att i framtiden kunna använda sig av verktyget på ett optimalt sätt krävs det att före-
agen själva uppdaterar databasen och använder sig av data som är relaterade ti l l deras 
egna produkter. Materialdatabasen bör bara innehålla material som är godkända av före
taget, eftersom det inte är konstruktörens uppgift att avgöra detta utan den miljöansva
riges, vilket leder t i l l att den miljöansvarige/de miljöansvariga på företagen bör stå för 
supporten av materialdatabasen. 

Geometribeskrivning, integration med CAD 
I sitt dagliga arbete bygger konstruktören upp geometriska modeller över de produkter 
som han eller hon konstruerar. I stort sett alla geometriska modeller i ett CAD-system 
skapas med hjälp av flera detaljer (parts) som sätts ihop i en sammanställning 
(assembly) t i l l en färdig produkt, se Figur 5.1 en part skapas en produkts geometriele
ment, d v s varje detaljs geometri. I en assembly sätts alla detaljer tillsammans och man 
skapar relationer emellan dem. Det går även att lägga in en sammanställning i en sam
manställning, en s k delsammanställning. Ett exempel på en delsammanställning kan 
vara ett armstöd på en kontorsstol, där kontorsstolen är huvudsammanställningen. Del
sammanställningen består även den av flera detaljer med relationer sinsemellan, men de 
är statiska sinsemellan i huvudsammanställningen. 

Assembly 

Part Part 

Figur 5. Skapande av geometrisk modell. 

Alla detaljer i en sammanställning påverkar miljön mer eller mindre beroende på volym, 
area, ytbehandling eller material. I ett solidmodelleringssystem som SolidWorks finns 
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alla areor och volymer definierade, som behövs vid en miljöbedörmiing av produkten. 
Modellen, eller den s k produkten, behöver inte vara komplett eller fullt definierad 
imian man kan göra en miljöbedörmiing av produkten i miljöverktyget. Användningen 
av miljö verktyget är dock beroende av när konstruktören börjar konstruera produkten i 
CAD-systemet. Om konstruktören redan i planeringsfasen eller i konceptfasen börjar 
skapa en CAD-modell kan verktyget börja användas redan då, se Figur ö.Under projek
tet har foretagen testat miljö verktyget på redan färdiga produkter, men syftet är att det 
ska gå att använda i produktutvecklingsprocessens olika faser beroende på hur man 
arbetar i företaget. Om man redan i planeringsfasen skulle vilja testa olika materiallös
ningar finns också möjligheten att i CAD-systemet skapa en "fiktiv" modell med be
stämd volym och area att importera t i l l PDM-systemet for att sedan kunna testa olika 
materials miljöpåverkan i miljö verktyget. 

Planering^\ KonceptN^ System Detalj Provning o c h \ . Produktion\^ 
utveckling / utveckling /^konstruktion / förbättring /^förberedelse/ 

Tänkt att användas 
Använt under 

projektet 

Figur 6. Användning av miljöverktyget under produktutvecklingsprocessen. 

Miljöbedönming 
All relevant data som behövs for att göra en miljöbedömning importeras till PDM-
systemet där miljöverktyget ligger integrerat. Från CAD-systemet importeras volymer 
och areor, d v s den geometriska information som behövs om produkterna, och jfrån 
Excel, via ett importeringsverktyg, tas data som materialens densitet och livscykel-
inventeringsdata samt miljöeffektkategorier relaterat till varje material. 

Det finns tre olika valmöjligheter i verktyget for att presentera resultatet: 
• Som ett viktat resultat med ett miljöindex 

Som ett resultat for varje miljöeffektkategori 
• Som en miljöprofil eller s k LCI^-data 

Resultatet kan visas for en hel sammanställning över en produkt eller for varje ingående 
detalj. Om resultatet for en sammanställning ska visas, t ex for ett bord, så är alla fyra 
benen med räknade. Om däremot resultatet ska visas for en detalj, d v s for benet, så 
adderas inte de fyra benen ihop. Kvantiteten av en detalj är alltså kopplad ti l l samman
ställningen. 

^ Life Cycle Inventory 
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Tillvägagångssätt för miljöbedömnmg 
I detta kapitel beskrivs hur verktyget fungerar samt möjligheterna för konstruktören att 
göra miljöbedömningar i sitt dagliga arbete. Både 
Figur 7 och nedanstående exempel beskriver tillvägagångssättet för att göra en 
miljöbedömning. I Bilaga 4 finns en tydligare beskrivning (manual) Över 
milj ©verktygets olika funktioner. 

Material 

HDPE 
Oranh. 
Ozone 

Lägga till nya 
material 

Import från 
Matenaldaiat>asen 
via importverlctyg 

C A D - ! r , o ; l e : l Val av 
material 

från PDM w 
databasen r 

import av 
CAD-filer 

PDM 
system 

Välja produkt Välja typ av 
eller delar av miljöbedömning 
en produkt att -sätt att 

göra presentera 
miljöbedömning resultatet 

Pé. 

Ändring av 
geometrin 

Viktal resultat, 
index 

Miljöeffekt 

Miljöprofil/ 
LCl data 

Byta material 

Figur 7. Tillvägagångssätt för att göra en miljöbedömning i miljö verktyget. 

Nedanstående produkt, Figur 8, kommer att användas som exempel för att demonstrera 
möjligheterna med att använda miljöverktyget för att göra en miljöbedömning under 
produktutvecklingsarbetet. Fallen är skapad av ett antal detaljer (komponenter), nämli
gen fyra ben, stonmie, stoppning samt ett överdrag av tyg. Första steget innan man kan 
göra en miljöbedömning är att skapa en modell av produkten i CAD-systemet och, 
samtidigt som man sparar över modellen ti l l PDM-systemet, tilldela de olika kompo-
nentema material och ytbehandling. 

Figur 8. Produktexempel för miljöbedömning. 
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Exempel 1: Viktat resultat, miljöindex 
Frågestälhiingen som ska klargöras i detta exempel är vilket material som bör åtgärdas i 
första hand för att minska pallens miljöpåverkan, oberoende av miljöeffekt. Fallen har 
tilldelats följande material vid importeringen ti l l FDM-systemet: 

• Ben: 
• Stomme: 
• Stoppning: 
• Tyg: 

Sågad vara (12 % med förbränning) 
Spånskiva (med förbränning) 
PUR-skum 
Bomull 

Innan miljöbedömningsmetoden Miljöindex väljs markeras alla komponenter som ingår 
i pallen. I det diagram som visar resultatet, Figur 9, kan det urskiljas att stoppningen är 
den komponent som bidrar t i l l störst miljöpåverkan. Miljö verktyget är således problem
pekande och inte problemlösande. Det är upp ti l l konstruktören eller produktutvecklaren 
att ta ställning t i l l vad som bör åtgärdas och hur. Detta är ett sätt, på vilket man kan 
använda miljöindex i miljö verktyget. 

Miljöindex* 1e-003 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

• .5 

O 
4 ' ben 

0.502 dm'3 

0.245 kg 

tyg 

0.037 drn'̂ a 

0.0554 kg 

stomme 

3.17 601-^3 

2.16 kg 

stoppning 

3.43 dm'̂ 3 

2.06 kg 

Figur 9. Resultat från miljöbedömningen, Miljöindex, i miljöverktyget. 

Exempel 2: Miljöeffekt 
Nästa exempel berör miljöbedömningsmetoden miljöeffekt, d v s att resultatet visas per 
miljöeffekt. I detta exempel är vi intresserade av hur miljöeffekten växthuseffekt kan 
minskas genom att förändra pallen. Även när det bara gäller växthuseffekten visar det 
sig att stoppningen är den komponent som påverkar miljön mest, se Figur 10. 
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Miljöindex greenh. * 1e+000 
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14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

tyg 
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0.0554 kg 

4 ' b e n 

0.502 dm*3 

0.245 kg 

stomme 

3,17 dnT̂ S 

2.16 kg 

stoppning 

3.43 dm-^ 

2.06 kg 

1C 

Figur 10. Resultat från miljöbedömningen Växthuseffekt i miljöverktyget. 

Ett försök att minska växthuseffekten skulle kunna vara att antingen förändra materialet 
på stoppningen eller att tillverka pallen helt i trä. Vi har valt att tillverka pallen helt i 
materialet trä (sågad vara) och se om detta kan ge ett positivt resultat med hänsyn ti l l 
växthuseffekten, vilket det gjorde, se Figur 11. 

iVIiljöindex greenh. * 1e+000 
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Pall. Tr.i Pali, stoppad s i ts 
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Figur II. Jämförelse av växthuseffekten mellan pall helt i trä och pall med stoppad sits 
i miljöverktyget. 
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På detta sätt kan man arbeta för att få fram det resultat man söker. Om man har flera 
komponenter av samma material är det möjligt att slå samman dessa och visa resultatet i 
miljö verktyget per material istället för som i Figur 10, d v s per komponent. Detta för att 
underlätta tolkning av resultat om man t ex har ett stort antal små komponenter med 
samma material som enskilt ger en liten påverkan på miljön, men tillsanunans ger ett 
stort miljöpåverkansbidrag. 

Exempel 3: Miljöprofil 
Den sista metoden, på vilket man kan visa resultat för sin produkt då det gäller Miljö
profil, är uppbyggd för att stödja och följa metoden På väg mot EPD^. Miljöprofilen är 
en koppling mot Excel, d v s en profil skapas i Excel med hänsyn till den produkt eller 
de komponenter som väljs i PDM- systemet. I Tabell 3 visas miljöprofilen för pallen 
med stoppad sits. Det bör påpekas att faktorer som påverkar såväl icke förnybara som 
fömybara resurser ännu inte är medtagna i miljö verktyget, vilket är anledningen t i l l att 
dess värden i Miljöprofilen är noll, se Tabell 3. Anledningen ti l l att de idag finns med i 
profilen är att mallen bygger på förfaringssättet i På väg mot EPD. 

Tabell 3. Miljöprofil över pallen med stoppad sits. 

Miljöprestandadeklaration 

Miljöprestanda för tillverkning och energiutvinning av produkten 

Värde Enhet 

RESURSANVÄNDNING 

Icke förnybara resurser 

Utan energiinnehåll 0 kg 

Med energiinnehåll 0 MJ 

Förnybara resurser 

Utan energiinnehåll 0 kg 

Med energiinnehåll 0 MJ 

Energiförbrukning MJ 

Fossila bränslen 143,167604 MJ 

Biobränslen 63,4564726 MJ 

Elektricitet 17,9113798 MJ 

FÖRORENINGSUTSLÄPP 

Växthusgaser 14759,0566 g C02 -ekv 

Ozonnedbrytande gaser 3,7144E-05 gCFC11-ekv 

Försurande gaser 31,3416257 g S02 - ekv 

Eutrofierande ämnen 4,64855281 g P03- ekv 

Marknära ozonbildande gaser 5,39958917 g eten - ekv 

Utsläpp av toxiska ämnen 0 g 

Environmental Product Declaration 
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Övrig Information 

Farligt avfall 0 kg 

Övrigt avfall 0 kg 

Restprodukter till återvinning 0 kg 

Begränsningar 
Det finns fortfarande en hel del som måste åtgärdas och förbättras innan miljö verktyget 
går att använda mer kommersiellt. En av de viktigaste förbättringarna som måste vid
tagas är att verktyget idag bara går att använda vid val av material och inte for proces
ser. I framtiden är detta något som måste åtgärdas for att verktyget ska bli användbart i 
en vidare mening. 

En annan begränsning är att verktyget i dag bara kan hantera SolidWorks filformat, 
vilket har bidragit t i l l att inte alla foretag har kunnat fullända användningen av verktyget 
i sin produktutveckling. PDM-systemet, SmarTeam, kan hantera fler filformat, men i 
detta projekt har bara SolidWorks hanterats. Detta både beroende på tid och fi-amforallt 
att projektet har mer haft som mål att visa på ett möjligt koncept än att utveckla ett 
komplett verktyg. 

Framtagande av miljödata 
Valet av miljödata bygger på foretagens olika behov och innehållet har anpassats efler 
de produkter som foretagen producerar. I grundutförandet har databasen anpassats efter 
de produktexempel som företagen arbetat med i projektet och där några olika alternativa 
produkter har studerats. De materialgrupper som ingår är: 

• Metaller 
• Plaster och gummi 
• Syntet- och växtfiber 
• Trä och träbaserade material 
• Ytbehandlingar 

En sammanställning av databasens innehåll ges i Tabell 4. Databasen har i huvudsak 
baserats på generella data for produktionen av olika råmaterial. Dessa data är ofta väl
dokumenterade och är därför att föredra i dagsläget. På sikt kommer foretagen genom 
sitt inventeringsarbete att fa in uppgifter från sina underleverantörer och fler specifika 
data kan då användas i miljö verktyget. Detta gäller bl a uppgifter från den egna produk
tionen t ex energianvändning och utsläpp ti l l luft, vatten och mark. 

En målsättning har varit att sammanställa miljödata som omfattar hela livscykeln. Detta 
har dock inte varit fullt möjligt eftersom tillgången på väldokumenterade data for an
vändning och resthantering är begränsad. För några material har uppgifter om resthante-
ringen inkluderats i dataseten. För trä och träbaserade material har två olika möjligheter 
av resthantering beaktats, dels att produkten forbränns utan någon energiutvinning, dels 
att materialet energiutvinns under kontrollerade former. Vid energiutvinning av trämate
rial har substitutionsprincipen tillämpats vilket innebär att motsvarande mängd fossil 
energi, i detta fall olja, kan sparas och därmed fillhörande emissioner. För stål och alu
minium ingår data med olika andel återvunnet material. Dessa data avser endast t i l l -
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verkningen och beaktar således inte resthanteringen efter det att produkten tjänat ut. 
Övriga omräkningar och antaganden fi-amgår av Tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning över databasens innehåll. 

Material/dataset Referens för 
bakgrundsdata 

Kommentarer 

Grundfärg, UV-härdande Axelsson, Jamehammar. 
mfl 1999 

Livscykelanalys av färg 1999 

Toppfärg, UV-härdande Axelsson, Jameharmnar. 
mfl 1999 

Livscykelanalys av fårg 1999 

Alkydoljefärg, 
lö sningsmedelsburen 

Axelsson, Jamehammar. 
mfl 1999 

Livscykelanalys av färg 1999 

Laminat Data fi-ån Perstorp Miljödeklaration 
Aluminiumpro f l 1 er EAA^ 1997 Jungfiiilig aluminium. Korrigerad av 

CIT 
Aluminiumprofiler, 50 % 
återvunnet 

EAA 1997 Mix beräknad av Trätek 

Aluminiumprofiler, 85 % 
återvunnet 

EAA 1997 Mix beräknad av Trätek 

Bomull Bomullsfiber, ej vävning 
Lin 
Glas Tillverkning av planglas 
Glasfiber Tillverkning av glasfiber 
Limfog+förbränning Trätek Medeldata för tre svenska tillverkare 

med tillägg för förbränning utan 
energiåtervinning 

Limfo g+ener giutvinning Trätek Medeldata för tre svenska tillverkare 
med tillägg för förbränning med 
energiåtervinning 

MDF+förbränning Karlit AB 1998 Miljödeklaration. Medium density 
fiberboard med tillägg för förbränning 
utan energiåtervinning 

MDF+ energiutvinning Karlit AB 1998 Miljödeklaration. Medium density 
fiberboard med tillägg för förbränning 
med energiåtervinning 

Spånskiva + förbränning Trätek Medelvärde två tillverkare. 
Möbelkvalitet. 

Spånskiva + 
energiutvinning 

Trätek Medelvärde två tillverkare, 
Möbelkvalitet. 

Spånskiva 15 år med 
förbränning 

Trätek Spånskiva i produkt med 30 års 
livslängd. Utbytt efter 15 år. 

Spånskiva 15 år med 
energiutvinning 

Trätek Spånskiva i produkt med 30 års 
livslängd. Utbytt efter 15 år. 

Stålbeslag 50% rec Björklund och Tillman, 
1997 

Stål med 50% återvunnet material 

Ståltråd IISI"" 1999 

^ EAA. European Aluminium Association, www.aluminium.org 
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Ståltråd-rec IISI1999 
Stålplåt-galv IISI1999 Varmgalvaniserad stålplåt 
Stålplåt-elförzinkad IISI 1999 
Sågad vara 12% med 
förbränning 

Trätek 1996 Genomsnitt 15 sågverk. Skogsbruks
data från 2000. Miljöpåverkan för 
torkning från 18 ti l l 12 % pålagd 

Sågad vara 12% + 
energiutvinning 

Trätek 1996 Genomsnitt 15 sågverk. Skogsbruks
data från 2000. Miljöpåverkan för 
torkning från 18 ti l l 12 % pålagd 

SBR, utan additiv AFME " Sammanställda av data för polystyren 
och polybutadien enligt AFME. 

Silikon utan additiv Ullmans Encyclopedia 
och Hydro Aluminium, 
Norge (innan 2000) 
(IFFR) 

För silikongummi 

NR-latex utan additiv Tun Abdul Razak 
laboratory (1994) 

Tillverkning av naturgummi som 
råvara för tillverkning av 
gummiprodukter. 

HDFE AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av 
högdensitetspolyetengranulat (t ex 
prassliga påsar) 

LDFE AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av 
lågdensitetspolyetengranulat (t ex 
plastkassar) 

Nylon, FA AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av polyamid eller 
nylongranulat 

Nylon66 glass filled AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av förstärkt nylon (glas i 
någon form av typen glasfiber) 

FET AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av 
polyetylentereftalatgranulat 

FUR-Trim foam Europur, data tolkade 
enligt LCAiT (1998) 

Spill från polyuretanskumtillverkning 

FUR (TDI) skum, eter, 
ester 

Europur, data tolkade 
enligt LCAiT (1998) 

Tillverkning av polyuretanskum 

FVC Injection moulding AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av polyvinylklorid som 
formats genom formsprutning 

FVC Fipe extrusion AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av polyvinylkloridrör 

FF AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Tillverkning av polypropen 

Folyesterfiber Franklin Associates 
(1993) 

Från utvinning av olja t i l l 
polyesterfiber 

TFO;EFDM u additiv AFME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Sammanställda från data för FE, FF 
och butadien som råvara för 
framställning av produkter 

'° IISI. International Iron and Steel Institute, www.worldsteel.org 

' ' APME. Association of Plastics Manufacturers in Europé, www.apme.org 
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TPO;EPDM med additiv APME, data tolkade 
enligt LCAiT 

Sammanställda fi-ån data for PE, PP 
och butadien samt med additiv 

TPO; Santoprene APME samt uppgift från 
DuPont (2002) 

Tillverkning av Santoprense, 
varumärke for ett PP-EPDM, ett 
termoplastiskt gummi 

Zinklegering 
Ull Klippans Yllefabrik 

(1996) 
Produktion av ull. Vävning ingår ej 

Viskos Tex-change-net (1998-
1999) 

Produktion av viskosfiber. Vävning 
ingår ej 

Formatet på databasen är en Excel-fil där varje enskilt dataset utgörs av ett eget blad, se 
exempel i Figur 12. Valet av Excel-format gör databasen allmänt tillgänglig och kräver 
inte något särskild mjukvara utöver Excel. Det ger även foretagen möjlighet att skapa 
egna dataset. Varje dataset innehåller en miljöprofil och beräknat bidrag till olika miljö
effektkategorier. Bidraget t i l l miljöeffektkategoriema avser påverkan på yttre miljö och 
används vid miljöbedömningen i miljö verktyget. Data avser 1 kg material med undan
tag av ytbehandlingar där data avser 1 gram pålagd mängd, hmehållet i dataseten har 
anpassats för att kunna ligga t i l l grund för en miljödeklaration med livscykelperspektiv 
enligt SIRIIs koncept för miljödeklarationer På väg mot EPD. Vid beräkning av valda 
miljöeffektkategorier har karakteriseringsfaktorer enligt CML 1992 använts med undan
tag för klimatpåverkan som baseras på karakteriseringsfaktorer från IPCC. Viktningen 
ti l l ett värde genomförs i miljöverktyget enligt Eco-Indicator 95. 

hmehållet i dataseten har beräknats med hjälp av LCA-verktygen SimaPro och LCAiT. 
Trätek har ansvarat för trä och träbaserade material, metaller och ytbehandling. IFP 
Research har ansvarat för plaster och gummi samt fibermaterial, histituten har gjort en 
kvahficerad rimlighetsbedömning av samtliga data som används. Data för metaller har 
granskats av histitutet för Metall forskning (IM). 

25 



MDF med förbränning 1 kg Densitet 700 kg/m' 

Impact category Total Unit 
Primäruttag 
Oil 0.301 kg 
Rundtimmer 2.54 kg 
Kol 0,002 kg 
Naturgas 0.085 kg 

Energi 
Elektricitet 2.3 MJ 
Gasol 0 MJ 
Natur gas 3.3 MJ 
Diesel 1.26 MJ 
Bensin 0 MJ 
Olja 0.3 MJ 
Kol. 0 MJ 
Biobränsle 29.6 MJ 
övriga fossila 0 MJ 

Markutsläpp 
Farligt avfall 0.02 0 
Industri avfall 4 g 
Slagg ocfi aska 6.24 g 
Radioaktivt 0.036 g 

Vattenutsläpp 
Susp. 0.01 g 
Diss. 0 g 
P-tot 0.001 g 
GOD 0.001 g 
N-tot 0.02 g 
Metaller 0 g 

Luftutsläpp 
Stoft 3.29 g 
HGI 0 g 
PAH 0 g 
SOx 0.76 g 
NOx 4.76 g 
Terpener 0 g 
Metan 0 000106 g 
VOG 5.54 g 
GO 34.4 g 
C02 269 g 

Resurser med energiinnehåll 
Fömybara resurser 44.4783 MJ 
Icke förnybara resurser 18.42743 MJ 

Resurser utan energiinnehåll 
Fömybara resurser 0 kg 

Icke förnybara resurser U.UU^5 Kg 
Toxicitet 
Utsläpp av toxiska ämnen 0 g 

övrig infonnation 
Farligt avfall 0.00002 kg 
övrigt avfall 0.06324 kg 
Restprodukter till återvinning 0 kg 

Klassificering 
Impact category Total Unit 
green ti. 0.269 kg GWP 
ozone 0 l<g ODP 
ecotox. 0 m3mg EGA 
humanbc 0.00515 HGUHGW 
eutropti. 0 00063 kg NP 
acidif. 0.00409 kg AP 
s.smoq 0.00221 kg POGP 
energy use 36.76 MJ 
solid 0.061 kg was re 

Figur 12. Exempel på dataset i databasen 

Miljövärdering av kemikalier i varor/produkter 
Vid miljöberäkningar som görs på konsumentvaror/varor i ett livscykelperspektiv så 
hamnar i stort sett alltid kemiska ämnen som kan ingå i dessa produkter på undantag, 
dvs deras miljöpåverkan inom ramen för varans totala miljöbelastning är så marginell 
att den inte ger något märkbart bidrag till varans totala miljöbelastning. Icke desto 
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mindre avgör kemikaher varans slutliga egenskaper, exempelvis flamskydd, och design, 
såsom färg och andra yttre egenskaper. Särskilt bör alltid miljöfarliga kemikalier beak
tas vid miljöberäkningar och de behöver troligen hanteras och uppmärksammas av pro
ducenten på ett särskilt sätt när miljöbedömningar av varor ska göras. Denna särbehand
ling bör ske genom att substitutionsprincipen tillämpas som ett komplement till beräk
ningsverktyget för bedömning av den totala miljöbelastningen. Har finns ett antal legala 
och fiivilliga listor och system att tillgå för att ersätta de särskilt miljöfarliga kemika-
liema i produkten. 

Möjligheten att komma åt väsentlig och färsk information kring kemikalier är nyckeln 
ti l l fi-amgång för en tillfredställande tillämpning av substitutionsprincipen på kemiska 
ämnen. 

Checklistan i Tabell 5 kan vara till stor hjälp för att söka och inhämta väsentlig kemika
lieinformation som ett komplement till det LCA-baserade miljöverktyget. 

Tabell 5. Checklista för inhämtning av relevant kemikalieinformation 

Fråga /åtgärd Svar /bedömning 
Typ av produkt? Råvara/halvfabrikat/konsumentprodukt/etc 
Befattning/roll hos aktören i 
produkthanteringskedj an? 

Beslutsfattare/säljare/inköpare/specialist/etc 
{omfattningen och kvalitet av lämnad 
information beror på kompetens och bakgrund 
hos aktören i den aktuella verksamheten) 

Kundnytta/förväntade egenskaper hos 
produkt? 

Design/teknisk funktion/etc. 
(produktkemin styrs till stor del av denna 
punkt.) 

Materialsammansättning? Plast/naturmaterial/mineral/metall etc 
(styr avgränsningar i kemikalieval) 

Vilka kemiska produkter har använts? Anges lista över vilka kemiska produkter eller 
om inga har använts. 
(kan oftast till fullo besvaras) 

Bedömning av lämnad kemisk 
information. 

Finns hälso- och miljödata tillgänglig för dessa 
kemiska produkter? 
Är den länmade information tillräcklig? Hälso-
och miljöinformation saknas? 
(kräver expertbedömning for att följa upp) 

När informationen väl är hämtad så ska den värderas på ett sätt som skiljer sig fi-ån den 
metodik som tillämpas i det LCA-baserade miljöverktyget. Checklistan i Tabell 6 be
skriver denna värderingsprocess. 

27 



Tabell 6. Värdering av kemikalieinformation visavi substitutionsprincipen. 

Användningssituation Tillämpning av substitutionsprincipen 

Produktkrav 
• Detaljbeskrivning av viss 

produkt 
• Sökning efter kända substanser 
• Sökning efter kända effekter 

o Funktion 
o Kundnytta 
o Skadeeffekter 
o Miljöeffekter 

• Behov av substans/kemikalier? 
• Kan problemet lösas genom en 

alternativ konstruktion eller med annat 
nytänkande? 

• Skadas hälsan för den som hanterar 
produkten? 

• Fåverkas växter och djur i yttre miljön? 
• Bidrar produkten ti l l att atmosfärens 

sammansättning förändras? 
Anläggningskrav 

• Översikt av hela processkedjan 
• Felsökning 
• Optimering m a p 

o Skadeeffekter 
o Miljöeffekter 

• Har substitutionen påverkat 
arbetsmetodema? 

• Har produktionen påverkats på annat 
sätt? 

• Har behovet av reparation/underhåll 
förändrats? 

• Har produktkvaliteten förändrats efter 
bytet? 

• Skadas hälsan för den som hanterar 
processen? 

• Fåverkas växter och djur i yttre miljön? 
• Bidrar processen till att atmosfärens 

sammansättning förändras? 

Samhällskrav 
• Kontroll mot regelverk • Får produkten hanteras, saluföras, 

tillverkas, etc 
Marknadskrav 

• Klassning mot viss standard • Uppfyller produkten minimikrav 
m a p säkerhet och funktion? 

Genomförda utbildningar 
Den andra målsättningen för huvudaktörerna var att genomföra utbildningar inom 
miljöanpassad produktutveckling. IFF Research och Trätek har genomfört både en 
generell utbildning i miljöanpassad produktutveckling (MFU) för alla företagen gemen
samt samt en mer företagsspecifik för vissa av företagen i huvudmålgruppen. Syftet har 
varit att sprida kunskap om "state of the art" inom MFU-området samt att ge möjlig
heter t i l l erfarenhetsutbyte på generell nivå mellan de tillverkande företagen i projektet. 
Ett annat syfte har varit att öka kunskapen för att öka möjlighetema med införandet av 
miljö verktyget. 
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För att uppfylla utbildningssyftet har följande tre utbildningar hållits för alla de delta
gande företagen inom projektet: 

1. Miljöstyrd produktutveckling, livscykelanalys, livscykelperspektiv; vad betyder 
dessa begrepp och hur kan vi använda dem i vårt produktutvecklingsarbete? 

2. Utbildning i miljö verktyget och relaterade system, d v s CAD- och PDM-system. 
3. Miljöutbildning om olika material 

Samtliga företag har deltagit under alla utbildningarna med varierande antal deltagare, 
men från varje företag har minst två personer deltagit. Även Maxiom, som mera har 
ansvarat för utveckling av verktyget, har deltagit i vissa delar av utbildningarna varav 
under Utbildningstillfalle två även som utbildare. De mer företagsspecifika utbild
ningarna kommer inte att diskuteras i detta kapitel. 

Utbildning 1: Miljöstyrd produktutveckling 
Projektets första utbildning var inom området miljöstyrd produktutveckling och hölls 
under en heldag i Växjö i Träteks lokaler. Ansvariga var Trätek och IFP Research. 

Syftet med utbildningen var att ge en inblick i hur man arbetar inom MPU, d v s miljö-
anpassad eller miljöstyrd produktutveckling, samt att låta deltagarna själva praktiskt fa 
arbeta efter en strategi, Ekostrategihjulet, Figur 13. 

Optimera Optimera 
distributionen funktionen 

Optimera rest-
hanteringen /-j,^ \ 1 Minska påverkan 

under användning 

Optimera y^^J^^X/ 
produktionen ^ ^ ^ ^ » Minska mängden 

material 
Optimera 
livslängden Valj ratt material 

Figur 13. Ekostrategihjulet (Norrblom, Jönbrink och Dahlström, 2000) 

Utbildningen bestod av två delmoment: 

1. Miljöstyrd produktutveckling - steg för steg. Arbetssättet för miljöstyrd produkt
utveckling beskrevs samt hur det praktiskt kan användas under produktutveck
lingsarbete. Även livscykelanalysens olika faser beskrevs samt hur man praktiskt 
går tillväga för att genomföra en LCA med syftet att förbättra en produkts miljö
prestanda. Det finns ett antal olika strategier för miljöstyrd produktutveckling, som 
presenterades, varav Ekostrategihjulet är en, se Figur 13. Ekostrategihjulet gicks 
även igenom mer noggrant föra att sedan ligga till grund för delmoment två. 
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2. Förbättring av en produkts miljöprestanda med hjälp av Ekostrategihjulet. Detta 
moment var upplagt som ett grupparbete där varje grupp skulle förbättra en fiktiv 
produkt från miljösynpunkt. Grupperna fick ta fram olika förslag till förbättring och 
värdera de olika förslagen gentemot varandra. Slutligen fick varje grupp presentera 
sitt slutgiltiga förslag. 

UtbildniDg 2: CAD- och PDM-genomgång 
Utbildningen hölls under en dag i MP Engineerings lokaler i Värnamo. MP Engineering 
är återförsäljare av SolidWorks och samarbetar med Maxiom. Utbildare var personer 
från MP Engineering och Maxiom. 

Utbildningen var uppdelad i två delar, en i SolidWorks och en i SmarTeam, detta för att 
underlätta förståelsen för hur miljöverktyget fringerar: 

1. I SolidWorks fick deltagama lära sig strukturen och hur man arbetar i systemet, dvs 
metodiken bakom solidmodellering. Detta avsnitt riktade sig framförallt t i l l miljö
ansvariga och de företag som inte har SolidWorks, medan nästa avsnitt riktade sig 
t i l l alla de medverkande företagen eftersom ingen hade SmarTeam under projektets 
gång. 

2. Den andra delen, SmarTeam, syftade till att skapa förståelse för hur ett PDM-
system är uppbyggt och är tänkt att fiingera och framförallt hur det ska användas 
inom detta projekt. 

Utbildning 3: Miljöutbildning om olika material 
Denna utbildning var den mest omfattande och hölls i Göteborg under två dagar. Ansva
riga var Trätek och IFP Research, men även I M och Becker Acroma deltog under ut
bildningen. 

Innan utbildningen genomfördes skickades en enkät. Bilaga 1, ut till alla deltagare för 
att ge oss en fingervisning om vad utbildningen borde innehålla och var tyngdpunkten 
skulle läggas när det gällde miljö och material. Med utgångspunkt från svaren sattes ett 
program ihop innehållande seminarier inom följande områden: 

1. Kemikalier EFP Research 
2. Metalliska material IM 
3. Texfilier IFP Research 
4. Polymera material IFP Research 
5. Ytbehandling av metalliska material EM 
6. Träbaserade material Trätek 
7. Ytbehandling av trä Becker Acroma 

Utbildningen innehöll även en praktisk del bestående av övningar företagsvis. Varje 
företag hade före utbildningen fatt ta fram ett produktexempel som de fick använda som 
underlag vid gruppövningen. Gruppema fick därefter med hjälp av Ekostrategihjulet 
och första versionen av miljö verktyget som uppgift att förbättra sin produkt ur miljösyn
punkt. Slutligen fick de redovisa sina resultat. 
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Under utbildningsdagarna besöktes även Ekocentrum i Göteborg som är en stiftelse som 
förvaltar Sveriges största permanenta miljöutställning. I utställningen visas produkter, 
system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Under besöket gavs även introduktion till 
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. 

Företagens arbete 
Nedan ges exempel på hur tre av de medverkande företagen har arbetat med miljöfrågor 
relaterat t i l l deras produktutveckling under projektets gång. 

Dux Industrier 
DUX arbete med miljöfrågor är kopplat till arbetet med införande av miljölednings
system enligt ISO 14001 där en miljöutredning genomförs. Delar av verksamheten 
kommer att certifieras i början av år 2004. Syftet med miljöarbetet är att säkerställa de 
miljökrav som kunder och samhälle ställer på företagets produkter. Alla råvaror, kom
ponenter och halvfabrikat som ingår i sängar och bäddmadrasser analyseras utifrån 
företagets miljökrav. Företaget har bl a tagit fram ett hotellsortiment som är Svanen-
märkt. Företaget arbetar aktivt med att sortera uppkommet avfall och är delaktigt i 
REP A-systemet när det gäller emballage av kartong. 

Inom projektet Miljöparametern i CAD-verktyg har Dux genomfört en miljöanalys ur ett 
livscykelperspektiv där det nuvarande spiralsystemet för resårbottnar jämförs med tradi
tionell polyeter. Miljöanalysen som är utförd av IFP Research visar att spiral-systemet 
Pascal medför ett mindre bidrag ti l l övergödningen, växthuseffekten och bildningen av 
marknära ozon än en konventionell polyuretanskummadrass. Polyuretan-madrassen ger 
däremot ett mindre bidrag till försurningen och ti l l bildningen av marknära ozon p g a 
emissioner av VOC (Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska ämnen). För 
polyuretanmadrassen bör det noteras att både tillverkning och utvinning av råvaror ryms 
under rubriken "Råvaruutvinning" i Figur 14. Spiralsystemet är, trots att det väger 
nästan dubbelt så mycket som motsvarande polyuretanmadrass, ett bra alternativ. 

I Figur 14 redovisas endast avfallshantering i form av deponering av madrasserna vid 
livscykelns slut. Dock bör det nämnas att spiralsystemet kan tas tillvara genom smält
ning i ett stålverk (metallåtervirming) och nonwovenmaterialet kan tjäna som tilläggs
bränsle (värmeåtervinning). Polyuretanskummet kan också återvinnas genom förbrän
ning, men det måste ske i en därför avsedd anläggning med god förbränning. Det är 
också möjligt att återviima polyuretan på kemisk väg, men den tekniken är för dyr och 
fmns inte i drift idag kommersiellt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utvinningen/förädlingen av råvarorna kräver mest 
energi och transporter och avfallshantering betyder mindre för de miljöeffekter som 
använts för den här studien. 
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• Tillverkning 

O Råvaruutvinning 

Figur 14. Sammanställda resultat, uppdelade I livscykelns Olika faser. Det alternativ 
som ger störst bidrag till respektive miljöeffekt har normaliserats till 100 %. 
Diagrammen visar vilka livscykelfaser som har störst påverkan på de olika 
miljöeffekterna, samt en jämförelse mellan spiralsystemet (Dux) och 
polyuretanmadrassen (PUR). 

I K E A of Sweden 
IKEA har som miljömål att minimera sina produkters miljöeffekter under livscykeln, 
från valet av råmaterial, genom tillverkning, transport och användning till avfalls
hantering. 

Företaget har utvecklat en egen metod eWheel som används för att ta hänsyn ti l l miljö-
aspektema vid produktutvecklingen. Metoden innefattar både miljö- och hälsoaspekter 
genom produktens livscykel. Alla som arbetar med produktutveckling genomgår en 
datorbaserad miljöutbildning i allmän miljökunskap och i att tillämpa metoden. Utbild
ningen följs av en workshop där en produkt gås igenom som ett exempel. 

IKEA ställer hårda hälso-, säkerhets och miljökrav på alla sina produkter. Företaget 
kräver bl a att deras underleverantörer följer gällande lagar och reglementen samt inter
nationella konventioner för miljöskydd, arbetsmiljö och barnarbete. Alla leverantörer 
granskas och avvikelser från företagets krav måste rättas t i l l . IKEA arbetar även med att 
optimera transporterna bl a genom att produkt- och förpackningsdesignen anpassas så 
att fler produkter ryms på lastpallama. För IKEA är distributionen viktig och miljökrav 
ställs på transportföretagen vad gäller emissioner, bränsletyp och logistik. 

Bordslampan MYLONIT är ett exempel på en produkt där IKEA tänkt på hela livs
cykeln under produktutvecklingen. MYLONIT är tillverkad av munblåst glas och inte 
plast som annars är vanligt i lampor. Glas ger i detta fall en mindre miljöpåverkan än 
plast. Tillverkningen sker i Polen, som ligger nära IKEAs största sälj marknader, vilket 
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medför mindre transportsträckor. Övriga delar i produkten är sladdsetet som man av 
säkerhetsskäl och lagkrav inte kan förändra^yta ut materialen på. IKEA rekommen
derar dessutom att man använder lågenergilampa. MYLONIT förpackas effektivt, 144 st 
ryms på en pall i plastpåse och äggpackstråget, se Figur 15. Glaset är återvinningsbart 
och sladdsetet går t i l l elskrot. 

Figur 15. IKEAs MYLONIT förpackad. 

Kinnarps 
Kinnarps är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar aktivt med att minska miljöpåver
kan från sina produkter. Kinnarps är även EMAS-registrerade. Vid utveckling av nya 
produkter görs alltid miljöbedömningar. Företaget arbetar med en checklista vid utveck
lingen av nya produkter. De material som ingår i produkten kontrolleras mot företagets 
egen miljödatabas så att inga otillåtna material används. De material som väljs skall 
helst innehålla återvunnet material. Kemikalier i produkterna bedöms utifrån olika 
aspekter som t ex OBS- och begränsningslistoma så att inga miljö- och hälsoskadliga 
ämnen används. Kinnarps arbetar också med att optimera transporter av material från 
underleverantörer samt av färdig produkt ut t i l l kund. Företaget strävar även mot att 
använda flergångsemballage. Produktutvecklingen leder också till att de olika materia
len i produkten skall vara lätta att separera för materialåtervinning eller energiutvinning. 

Inom projektet har miljöverktyget använts för att jämföra miljöbelastningen för två 
olika utförande av ett armstöd till en stol, se Figur 16. 
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T' 
Figur 16. Produktexempel från Kinnarps. 

Armstödet innehåller en metallskena som i det ena fallet tillverkas i aluminium och i det 
andra av en zinklegering. Resultatet av miljöanalysen visar bl a att aluminiumskenan 
ger en mindre miljöpåverkan, se Figur 17.1 analysen antas metallskenoma i de olika 
alternativen innehålla sanuna mängd material. Analysen gäller för återvunnen alumi
nium med 85 % återvinningsgrad. 
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Figur 17. Miljöbedömning av Kinnarps armstöd. 
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Slutsatser 
I projektet har företagens produktutveckling stått i fokus. Alla företagen har haft som 
ambition att öka miljömedvetandet vid utveckling av nya och befintliga produkter. 
Företagen kunde också se fördelar med att integrera miljöbedömningar i de stödverktyg 
som används idag i produktutvecklingsarbetet. Drivkrafterna för miljöarbete var i 
princip desamma för alla företag: marknadskrafter blandat med ideologiska eller före
tagskulturella krafter. Företagen hade höga ambitioner med sitt miljöarbete, vilket avser 
att på ett trovärdigt sätt kunna redovisa produktrelaterade miljöbedömningar för t ex 
kunder och att kontinuerligt minska produktemas miljöbelastning. 

CAD-användningen var också relativt lika företagen emellan, även om man i detta 
avseende kommit olika långt i implementeringen av 3D-CAD. Samtliga företag hade 
dock en vilja att kunna nyttja CAD-verktygen ytterligare och detsamma gäller hante
ringen av de data som uppstår under produktutvecklingsarbetet. För hantering av data 
fanns ett uttalat behov av att bli bättre. 

Miljö verktyget utvecklades utgående fi"ån de krav och önskemål som de medverkande 
företagen har fi-amfört under behovsanalysen och under utvecklingen av verktyget. I 
början av projektet var kraven relativt abstrakta och på en hög nivå, t ex "enkelt att 
använda" eller "kunna realisera resultatet". Under utvecklingstiden blev kraven alltmer 
konkreta och enklare att sätta i relation till utvecklingen av verktyget. 

Utvecklingen av verktyget har varit fi^amgångsrik och i slutet av projektet fanns ett 
verktyg som gick att använda i produktutvecklingsarbetet. Dock återstår fortfarande en 
del åtgärder innan verktyget blir ftiUändat. Följande fördelar och/eller fiinktioner kan i 
dagsläget identifieras: 

• Verktyget är självinstruerande och lätt att navigera i eftersom det följer strukturen i 
PDM-systemet, vilket gör det lätt att använda. Eftersom verktyget följer konstruk
törens normala rutiner i CAD- och PDM-systemen underlättar detta införandet av 
verktyget i konstruktörens dagliga arbete. 

• Miljö verktyget gör det möjligt för konstruktören att få en klar visuell bild över hur 
olika materialval påverkar produktens miljöpåverkan. 

• Det är möjligt att se flera resultat samtidigt beroende på materialval eller produktut
formning i miljö verktyget. Även skalan på diagrammen förändras, så att samtliga 
miljöbedömjiingar som visas är jämförbara, d v s alla diagram som visas har samma 
skala. 

• Det är möjligt att förändra karaktäriseringen och modellen för det viktade indexet. 
• Sättet på vilket man kan presentera sitt material går att variera beroende på syftet 

med bedömningen, d v s om bedömningen ska visas per detalj eller material etc. 
• Miljö verktyget kan användas utan att man måste ha CAD-verktyget; volymen och 

arean får då definieras direkt i PDM-systemet, om man är intresserad av att bara 
jämföra olika materialval. 

I dagsläget har verktyget inte bara fördelar utan det behöver även göras en del förbätt
ringar. Några av dessa förbättringar och åtgärder är nämnda i kapitlet Begränsningar 
och behöver åtgärdas för att verktyget ska kunna få en kommersiell användning i fram
tiden. Verktyget ställer också höga krav på insamlandet av materialdata, vilket är ound
vikligt. Det är också oerhört viktigt att det går att lita på införda materialdata samt att de 
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alltid är uppdaterade. Om inte importerad materialdata är korrekt och går att lita på är 
miljöverktyget oanvändbart. Detta påverkar även konstruktörens uppfattning om verkty
get, d v s om det går att lita på resultatet. En person med miljökompetens bör även stå 
för support av materialdatabasen. 

Verktyget som har utvecklats kan användas under olika faser i produktutvecklings
processen beroende på hur det används. 

Ett steg som inte helt har fulländats i projektet är implementeringen av verktyget i före
tagens ordinarie produktutvecklingsarbete. En anledning till detta var att verktyget har 
tagit längre tid att utveckla än beräknat och att det därför inte har ftmnits tillräckligt med 
tid inom projektets ramar för en fullständig implementering. Verktyget har dock delvis 
implementerats i produktutvecklingen under utvecklingsfasen och framför allt använts 
av de personer på företagen som varit aktiva inom projektet. 

Under projektet har tre utbildningar genomförts, vilka har givit företagen ökad kunskap 
om miljöanpassad produktutveckling och om den miljöbelastning som uppstår i en pro
dukts produktions- och värdekedja. Utbildningarna har även bidragit t i l l ökad allmän 
miljökunskap bl a om hur olika materialval förändrar produktens miljöpåverkan sett ur 
ett livscykelperspektiv. 

Resultatspridning 
På Form- och Verktygsdagama blev Trätek inbjudet för att göra en presentation av 
miljöanpassad produktutveckling samt miljöverktyget som utvecklats i detta projekt. 
Informationsträffen anordnades utav MP Engineering, Materialdepån i Norden samt 
Värnamo Stålprodukter. Dessutom deltog ca 40 personer från 22 av deras kundföretag. 

Under hösten 2002 hölls ett föredrag av Trätek för Maxioms kunder inom verkstads
industrin. Cirka sju verkstadsföretag medverkade och Trätek redogjorde för hur miljö 
kan kopplas t i l l konstruktörens arbete med miljöanpassad produktutveckling och hur 
arbetet inom vårt AlS-projekt såg ut. 

I alla pågående miljöprojekt inom Nutekprogrammet har projektet och projektidén 
presenterats samt därutöver på ett flertal seminarier där Träteks miljöprojekt presen
terats. 

Två artiklar har publicerats, varav en i Träteks interna nyhetsbrev och en i Miljö
rapporten. Artikeln i Miljörapporten skrevs av tidskriften och publicerades både på 
deras hemsida samt i deras tidskrift under april 2003. 
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Bilaga 1: Enkät 

Fråga 1-6 besvaras av alla. 

Fråga 6-12 besvaras av dig som är miljöansvarig eller motsvarande. 

1. Vilka plaster vill du veta mer om? Kryssa för! 
pp PE PA PS PC PUR EVA ABS SAN TPE 
Poly- Poly- Polyamid Poly- Poly- Poly Termo Akryl- Styren- Termo
propylen etylen styren karbonat uretan plast, nitril- akryl- plast, 

eten + butadien- nitril Poly-
vinyl styren sam- olefin 
acetat polymer Fluorinel 

astomer 
(fluor-
gurmni) 

Annan/Kommentarer: 

2. Vilka av de vanligaste förekommande metallerna vill du veta mer om? Kryssa 
för! 

Järn/ Aluminium Annan/kommentarer 
Stål 

3. Vilka av dessa i ytbehandlingssammanhang vanligt förekommande metallerna 
vill du veta mer om? Kryssa för! 

Krom Nickel Zink Annan/Kommentarer 

4. Vilka av följande övriga metaller vill du veta mer om? Kryssa för! 

Bly Kadmium Tenn Kobolt Kvick Arsenik Koppar Annan/Kommentarer: 
silver 

5. Vad vill du veta mer om vad gäller industriell behandling av metall? Kryssa for! 

Vatten Lösnings Pulver Annan/Kommentarer: 
buren medels- lack 
lack buren lack 

6. Vad vill du veta mer om vad gäller industriell behandling av trä? Kryssa för! 
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Vatten- Lösnings UV- Bets Annan/Kommentarer: 
Buren medels- härdande 
lack buren lack lack 

7. Vad kan Du som miljöansvarig eller motsvarande berätta om organisationens 
miljöledning idag? 

1. Miljöpolicy JA NEJ 

2. Miljöstymingssystem (innefattar bl a krav på 
underleverantörer) 

JA NEJ Typ Certifierad år 

3. Organisation och ansvarsfördelning Hänvisning till organisatoriskt 
dokument 

4. Tillståndspliktig verksamhet JA Typ (A, B, C): NEJ 
5. Kontrollprogram JA NEJ 

För att göra en miljöbedömning av en produkt krävs information från hela dess 
livscykel. Vad finns det information om idag? Vad vill Ni ha mer information om? 

8. Råvaruuttag 

Info 
finns 

Info 
saknas 

Info 
önskas 

Resurser 
Huvudsakliga insatsråvaror 
Andel material från fömyelsebara resurser 
Mängd material klassat som återvunnet 
Miljöanpassat råvaruuttag 
Total energiförbrukning 
Andel fömyelsebara energiresurser 
Vattenförbrukning och källa 
Insatskemikalier 
Ämnen som finns upptagna på begränsnings
databasen (Keml)^^ 
Ämnen som finns upptagna på Obs-listan 
(Kemi)^^ 
Bekämpningsmedelsämnen enligt bekämp
ningsmedelsdatabasen (Keml)^"* 

http://w\vw.kemi.se/default.cfm?page=/begrdb/Ombegrdb.cfm 
http://www.kemi.se/default.cfm?page=publikationer/obs_swe/default.htm 
http://www.kerni.se/default.cfm?page=bkmregoff7default.cfm 
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(forts råvaruuttag) Info 
finns 

Info 
saknas 

Info 
önskas 

Emission till luft 
CO2 
CH4 
N2O 
SO2 
NO2 
NH3 
voc 
CO 
Partiklar 
Cancerogena ämnen 
CFC, HCFC, Haloner 
Koltetraklorid, Metylbromid, 1.1.1 -trikloretan 
Tungmetall utsläpp: Pb, Hg, Cd, Cr, As, Ni , 
Cu, Zn 
Ämnen som är miljöfarliga; Riskfraser R50-
R58 

Emission till vatten 
NH4.-salter 
N 
P 
Ämnen som är klassade som ej lättnedbrytbara 
enl. OECD 
Ämnen som är miljöfarliga; Riskfi^aser R50-
R57 
Tungmetall utsläpp: Pb, Hg, Cd, Cr, As, Ni , 
Cu, Zn 

9. Tillverkning 

Info Info Info 
finns saknas önskas 

Resurser 
Huvudsakliga insatsråvaror 
Andel material från förnyelsebara resurser 
Mängd material klassat som återvunnet 
Miljöanpassat råvaruuttag 
Total energiförbrukning 
Andel fömyelsebara energiresurser 
Vattenförbrukning och källa 



(forts Tillverkning) Info 
finns 

Info 
saknas 

Info 
önskas 

Insatskemikalier 
Ämnen som finns upptagna på begränsnings
databasen (Keml)'^ 
Ämnen som finns upptagna på Obs-listan 
(Keml)'^ 
Bekämpningsmedelsämnen enligt bekämp-
ningsmedelsdatabasen (Keml)^^ 
Emission till luft 
CO2 
CH4 
N2O 
SO2 
NO2 
NH3 
voc 
CO 
Partiklar 
Cancerogena ämnen 
CFC, HCFC, Haloner 
Koltetraklorid, Metylbromid, 1.1.1 -trikloretan 
Tungmetall utsläpp: Pb, Hg, Cd, Cr, As, Ni , 
Cu, Zn 
Ämnen som är miljöfarliga; Riskfraser R50-
R58 
Emission till vatten 
NH2 
N 
P 

Ämnen som är klassade som ej lättnedbrytbara 
enl. OECD 

Ämnen som är miljöfarliga; Riskfraser R50-
R57 
Tungmetall utsläpp: Pb, Hg, Cd, Cr, As, Ni , 
Cu, Zn 

http://www.kemi.se/defaultxfm?page=/begrdb/Ombegrdb.cfrri 
' ̂  http ://www.kemi. se/default.cfm?page=publikationer/ obs_s we/default.htm 

http://www.kemi.se/default.cfm?page=bkmregoff/default.cfm 
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10. Användning 

Info Info Info 
finns saknas önskas 

Användarinstruktioner 
Total energiförbrukning 
Andel förnyelsebara energiresurser 
Vattenförbrukning 
Kemikalieanvändning 
Emissioner t i l l luft 
Emissioner till vatten 

11. Transporter 

Info Info Info 
finns saknas önskas 

Total transportsträcka och transportsätt 
Bränsleförbrukning och bränsletyp 
Emissioner t i l l luft och vatten 

12. Avfall och återvinning 

Info finns Info 
saknas 

Info 
önskas 

Total mängd och typ av avfall 
Lämpligt slutomhändertagande 
Åtgärder för att underlätta återanvändning/ 
återvinning, t.ex. ingår i system för åter
vinning 
Andel avfall som klassas som miljöfarligt 
avfall 
Mängd avfall som går t i l l återvinning resp. 
förbränning 
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Besvarat av 

faxa enkäten till 031 - 706 63 65 

IFP Research AB 

Stefan Posner 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Utvärdering Miljö verktyg 
För att kunna förbättra miljöverktyget så mycket som möjligt är det viktigt att ni svarar 
så utförligt som möjligt på frågoma och kommer med kreativa förslag på hur ni skulle 
vilja förbättra verktyget. Svaren på frågoma och det som fås fram under kommande 
samtal kommer att sammanställas och diskuteras på projektmötet i Växjö, den 13:e 
februari. Därefter kommer förslagen att diskuteras med Maxiom och förhoppningsvis 
går det mesta att ändra efter era förslag. 

Allmänna frågor 

Vad var er första reaktion på miljö verktyget? 

Vad krävs för att ni ska kunna använda det i ert dagliga arbete? 

Vad anser ni om arbetsbördan? 
Känns verktyget tillförlitligt? Vad påverkar tillförlitligheten och vad skulle behövas 
tillföras för att få det att kännas mer tillförlitligt? 

Ger verktyget en helhetssyn över produktens miljöbelastning? Om inte, vad bör 
förändras? 

Är verktyget självinstruerande? Är det lätt att förstå? Hur kan man fa det mer 
sj äl vinstmerande? 

Är verktyget problempekande? Vad kan förbättras för att skapa en större förståelse? 

Verktygsrelaterade frågor 
Vad anser ni om uppdatering av miljö verktyget (gällande att fa fram nya beräkningar, 
ändra material samt införande av nya material mm)? 

Ni som har SolidWorks, hur har importering av filerna t i l l SmarTeam fungerat? 

Vad anser ni om tillvägagångssättet för att göra en miljöbedömning? Vad kan 
förbättras? 

Idag finns valmöjlighetema; miljöindex, miljöeffekt och miljöprofil. Behövs det flera 
valmöjligheter och i så fall vilka? Kan strukturen förbättras? Miljöprofilen är i dagsläget 
inte klar, men kommer att innehålla miljöinformation över produkten (data 
miljöbedömningen baserats på). 

Vad anser ni om presentationen av resultatet? Skulle ni vilja ha mer information i 
diagrammen? Vad kan förbättras i layouten? Behövs flera fianktioner? 

Övrigt 

Har ni hittat några "buggar" eller andra fel i verktyget som behöver åtgärdas? Vilka? 

Har ni fler förbättringsförslag? Vilka? 
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Bilaga 3: Miljö verktyg -ändringar och förbättringar 
I nedanstående tabell beskrivs de åtgärder som måste genomföras i miljöverktyget, vissa 
är krav och andra är önskemål. Förändringarna baseras på de kommentarer och resultat 
som kom fram i enkäten samt under projektmötet i Växjö. 

Ändring/förbättring Krav/Önskemål 

Ytbehandling Ytbehandlingen måste vara med i bedömningen på 
något sätt, armars blir verktyget "trubbigt". Lösningen 
får dock inte innebära allt for stort merarbete for 
konstruktören. 

K 

Miljöprofil Från programvaran ska en sammanställning av data 
kunna göras som är underlag for en miljödeklaration. 
Trätek tar fram underlag for layout och informationen 
som ska vara med. 

K 

Import t i l l SmarTeam Importeringen av filer från SW till SmarTeam ska 
fungera utan komplikationer (volymen på partema 
måste följa med) 

K 

Import ti l l SmarTeam Vid importering av SW bör inte bmp-filer skapas. K 

Hantering av olika 
filformat 

Kunna klara andra filformat än SW. Ö 

Skalor på stapeldiagram Ett problem vid presentationen av resultatet är att skalan 
på diagrammen anpassas t i l l staplamas höjd. Det vore 
därför bra om det går att välja en annan skala (särskilt 
vid jämförelse av produkt l A och produkt IB). 
Eventuellt skulle även värdet på stapeln kunna stå i 
diagrammet. 

K 

Sammanslagning av 
parter 

Om en produkt har många parter borde det vara möjligt 
att slå ihop samma typer av parter (t ex alla beslag som 
har samma material) och visa det i en gemensam stapel. 

Ö 

Presentation av resultat Kunna välja om man vi l l ha resultatet presenterat per 
part eller per material (på så sätt skulle man kuima 
undvika att parter av samma material visas i flera 
staplar). 

K 

Export av resultat Det vore bra om resultatet gick att exportera til l excel, 
så att man kunde redigera och göra om diagrammen 
efter eget behov. 

Ö 

Spara resultat Både stapeldiagrammen och miljöprofilen bör gå att 
spara til l format som andra kan se (t ex jpeg). 

K 

Resultatpresentation Både volym och vikt bör presenteras for de olika 
partema i diagrammen, även vilket material. 

K 

Val av resultataltemativ Istället for att behöva högerklicka och gå in under "user 
define tools" och där välja vilket resultat som ska 
presenteras bör det firmas en knapp (mllgardin) i 
menyfaltet där man väljer att göra miljöbedömning ock 
vilken typ. Blir nämligen mycket högerklickande!! 

K 

Installation Förpacka programmet så att det blir enkelt att installera. K 

Uppdatering av 
programvara 

Måste klara av att SW släpper en ny version av sitt 
system d v s klara 2003 nu. 

K 
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Bilaga 4: Manual Miljö verktyg 

öppna SmarTeam (PDM-systemet) 
Välj SmarTeam under startmenyn, program 
Ange användamamnet 

Import av miljödata 
öppna programmet/m/7or?.exe 
Leta upp excel-filen, AIS miljöbedömning-data. exe , 
i rullgardinsmenyn 
Markera AIS miljöbedömning-data.exe 
Klicka på importknappen 

Filen uppdaterar nu listan över material i miljöverktyget 

SmarTeam User Login [EnvDemo] 

User name: 

Password. 

joe 

OK Cancel 

nput 

C i Linos mapp 

'"Jmoxiom 

\~~\ databas 

Import 

AIS Miljbbedomning-dota 0: 
AIS Miljöbedömning-data 0-
AIS Miljöbedömning-dataji 

Exit 

Skapa produktgrupp i PDM-systemet 
Högerklicka på Enviroment Tree 
Välj Add, Group of products 
Skriv lämplig namn i rutan Beskrivning 
Klicka på OK 

Environments C)B: 

Associated Objects 

Sort Tree By 

Tree Properties 

Om en undergrupp behövs 
Högerklicka på den produktgrupp, 
där undergruppen ska skapas 
Välj Add, Product variant 
Skriv lämplig namn i rutan Beskrivning 

- Klicka på OK 

Environmental DB: 

B||jEnviionfn«nlTtea Profile Cofd Ljnks 1 NolSS 
e • • » P t o d A l B . lesi 

u r i Ä R n , I l 

^ Delete • 
Add as Copy 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ 

Browser • 
OpenVlews ' 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ 

Associated Objects • 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ 

SortTTeeBy » 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ Tree Properties 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ 

ldenlitet[if^ 

Beskhvninjstoi 

Ansvang / ProiekHei^ 

Skapad ajioe 

Skapad de(Öi/j 

Marknät^ 

Tekniska de^ 
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Import av CAD-filer (om ni har SolidWorks) 
Det går att arbeta både från SmarTeam eller från SolidWorks och importering av CAD-filer sker då olika. 

Import från SmarTeam (ej rekommenderbart, volymen följer ej med) 
Importera Assembly 

Markera antingen en Produktgrupp eller en Produkt ^ ^ | | | | g 
Klicka på ikonen Documentation i högra hörnet mämmSK^^mmm^^ 
U.ögQT^ick&\)di Documentation Tree Documenradon 
Välj Add, SolidWorks Assembly 
Skriv in sammanstälhiingsnamnet i rutan Title 
Välj fliken File info längst ner på sidan 
Klicka i rutan File Name (ikonen jämte) 
Sök upp filen du vill importera 

- Klicka OK 

Importera Part 
Markera assembly parten ingår i 
Välj Add, SolidWorks Part ('eller SolidWorks Assembly, om det är en subassembly) 
Skriv in produktnamnet i rutan Title 
Ange även vilket material produkten ska tillverkas i , tag fram rullgardinsmenyn över material 
genom att klicka på ikonen i Material rutan 
Välj fliken File info längst ner på sidan 
Klicka i mtan File Name (ikonen jämte) 
Sök upp filen du vill importera 

- Klicka OK 
Upprepa for alla ingående parter 

Import från SolidWorks (rekommenderas) 
Välj Save as under fliken SmarTeam (utgå från assemblyn) 
Välj var i SmarTeam du vill spara filen (rullgardinsmenyn) 
Se t i l l att rutan Add to desktop är i kryssad 
Klicka på Save 
Fyll i namnet på produkten i rutan Title 

Nu kommer varje ingående part också att sparas ned, viktigt är att tilldela dem ett material, ytbehandling 
och titel 

Under fliken File info kan man se vilken part det är 
Gå tillbaks ti l l fliken Attributes 
Välj material i rullgardinsmenyn under Material 
Välj ytbehandlingsmaterial i rullgardinsmenyn under Ytbehandling 

- Klicka OK 
Fortsätt tills alla parter är sparade 
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Milj öbedömni ng 
Det går att göra en miljöbedömning från både SolidWorks och SmarTeam. Enklast och effektivast är att 
arbeta från SmarTeam. 

Miljöbedömning från SmarTeam 
öppna SmarTeam 
Markera antingen en Produktgrupp eller en Produkt, den däri modellema finns 
Klicka på ikonen Documentation i högra hömet 
Markera det/de objekt som ska göras en miljöbedömning på, 
går att markera vilka som helst och hur många man vi l l 
A L T 1. Högerklicka och välj User defined tools, välj någon av nedanstående funktioner 

Miljö^ekter, visar miljöpåverkan utgående från en specifik effekt (t ex 
växthuseffekten) 
Miljöindex, visar alla miljöeffekter hopslagna til l ett index med inbördes viktning 
Miljöprofil, visar en utförligare beskrivning av miljöbedömningen 

Documentat ion I 

ét.'^*. SV/P'110141 O0*j>iv 

ä C J * SWPflOlSSOOSä 
- J'*SWA-00030 00pdU 

« J < SWP-OXSSOOkJ 
« J « S>«P'(nB2006«> 

SWPOnTGCOilom 
f i j * s w p m j T s c o n i 
a 13* swpaio74i»ioi 
• J SWP 00073 M « 9 

O ' » . _ 
S j * SWP«)07 
£ 5 < SWPflOO? 
t J < SWP-OOOTi 

J \ SWPJM» 
- J'»SWA-0OK4 0l 

_J \ SWP-000& 
SWP<U08 

sQ^ s w p t n » 
S Q * SWPOOOS' 

- J"»SWA-OOO2301 
• j S SVUPOOOt 
1 J < SWP«]06 
• E 3 H SWPOOK 

SWPtMK 
- j'̂ swA-oooao 

• 2K S W P « « » 
S C J * SWPOIB 
- J 4 SWPOX» 

SolidWorks Assembly 

SWA^XBZS 

Tdle 

Raviti i . 
[öö 

[pall stoppsd.2 

OeietE 

AddasCcpy 

Check In 

view 
Rem 
Pint 
c<?iyrfc 

Openv.e« • 

Assodaied ODjecs 

ScrtTl-eeBy 

Tree Properties 

A L T 2. Markera någon utav följande ikoner i vänstra hömet 
Miljöejfekter, visar miljöpåverkan utgående från en specifik effekt (t ex 
växthuseffekten) 
Miljöindex, visar alla miljöeffekter hopslagna t i l l ett index med inbördes viktning 
Miljöprofd, visar en utförligare beskrivning av miljöbedömningen 

Miljöeffekter 
Document. 

^ Miljöindex men 

Docume 

JObLOjJI 'i 
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Ändring av material 
Markera den part du vill ändra material på (i Documentation läget) 
Högerklicka och välj Update 
Ändra material och klicka OK 

Ändring av ytbehandling 

Markera den part du vi l l ändra ytbehandling på (i Documentation läget) 
Högerklicka och välj Update 
Ändra ytbehandling (firms två olika om man har mer än en sort) 

Välj ytbehandlingsmaterial i rullgardinsmenyn 
Välj kvantitet 
Välj hur stor andel av ytan som är belagd (i procent) 

- Klicka OK 

Ändring av volym 
Ändra volymen i SolidWorks 
Spara om modellen under SmarTeam-fliken (se Import av CAD-filer) 

- j'eswA-0004iaii>j 
• J y^PdJm 00 am 
. j swponvioiii^ 
• J , SWfOT39tDS* 

- J tSWA OCOXOlp^ 
• j r«i>-oooMoo.<. 
• J iwPaicB3ao>ri 
. J . SWP-OOOKOOtPO. 

- J'rsw4.ooo«ooc»«».? 

» J iWPOXTSOOifa 
. ^ SWP<XI174 001« 
» J iWP-OOOTaOO'ysB 

- J"6SWA-0002eOO«»llc 
t J 1 $wp-oao72aoiUK 
. J - 5WP-aj071 00 * 
• J « , swpfloaraoow 
• J »• 5WP-O0C6900bw. 

- J"SswA-OJK4 00C«»ui 
. J >WPJ)IS80D«O 
. _3 3WP-00C67001O». 
.2 iWPOBtsooa. 
• J S\UPa)Ct50DW 

- J T S W * 00023 00 [ « « « 
• j s t j f a o Å H r v i 
• J 5WP<nl30Di 
- J SWP-00062IJII 
. J SWPOOCSlOOl 

- JTSSWA-OOOaOOial 
. J swpaxioooi 
. SWPaD59l!01 

SolidWo 

-2_ 

, A-UBCopy — 

c E t » 
c V M 

• Pmt 
C O P Y * 

U5«rOeSr«)Tools • 
• 

AsocxcacbjKS • 
SortirwBy • 

Profile Card | Lmks | Notes | Revision | Viewer | 

SolidWorks Part 
Identity 

Title 

[skruv 

Extra Description 

Configuration 

Revision 

Volym (mm^ 

I5Q0.9S5184 

Matenai 

Area (mm") 

[iö 

jStålbeslag s o i r e e MTRL-OOOl 7 7900 

Densitet (g/mm") 

10.0079 

"tlfaehandling 

jMalning med oljealkyd | VTBH-OOOOl 10.0005 

Mängd (g/mm*) Delevyta(%) 

05 

Ytbehandling 2 

(Eloxenng | YTBH-00002 10.001 

Mängd (g/mm^ D e l a v y l a p 4 ) 

Ange 
material 

Ange 
ytbehandling, 
Mängd samt del 
av yta i procent 

Miljöbedömning från SolidWorks 
Välj fliken SmarTeam i "historieträdet" 
Högerklicka på den part/assembly du vi l l göra en miljöbedömning på 
Välj Properties 
Du kommer nu direkt m i SmarTeam 
Vidare instruktioner följ Miljöbedömning från PDM 
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Presentation av resultat 
Gör en miljöbedömning av valda objekt (se Miljöbedömning) 
Diagrammet som skapas går att modifiera under olika flikar: 

Arkiv 1. Spara (bmp-fil) 
2. Avsluta 

Etiketter (visas imder varje part/material) 
Vy (hur staplama ska presenteras/adderas) 

M i l j ö t j e d ö n n i n g 

Artuv EBcetter Vy 

Spara 

Avsåjta 
Miljöindex* 1e-»-003 

SpånsUva 

3 68 dm'a 

2.5 kg 

Polyesler 

O 037 am»3 

O.OS06 kg 

PUikum tlex 

; -1- rn---

Miljölx^dötiviing 

Arkiv EDkettET Vy 

volym 

Massa 

Miljöbedömning 

Arkiv Etketter Vy 

Y tb^ iandng 

Under fliken vy kan man välja hur miljöbedömningen ska presenteras 
Part, staplama delas upp i ingående parter 
Material, staplama delas upp efter ingående material 
Ytbehandling, staplaran delas upp efter j^behandlingsmaterial 
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Miljöbeclöinning 

Arkiv Etiketter v y 

Material 

Ytbehan<»ig Miljöindex* 1e+003 

b e n 

Spänskiva 

502 dm'S 

D.341 kg 

F»oiyester 

a 037 Qm-a 

0 ,0506 KO 

stoppning 

PU-sKum flex 

3 43 •m"3 

0.257 kg 

5pån5k,va 

3 17am«3 

: c -.g 

Miijöl)edönniBig 

Arkiv EÖcetter v y 

YtbeharxUng Miljöindex* 1e-t-003 

Spansldva 

3.68 dm*3 

2 5 

Polyester 

0.037 dm«3 

O 0506 Kg 

PU-skum nex 

3 43 am'S 

0,257 kg 

Om ingen information under staplarna syns 
Ibland syns ingen information under staplarna, detta beror på att ett namn är for långt 

Klicka bort Material under fliken Etiketter 

Miljoind»K-1**005 

• • • 1 

Mlljölndai*1e«005 

• 
• 

03» Ig 

IM 
axet» vy? 

ID? Kg 
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Miljöprofil 
I miljöprofilen presenteras markerade parters/assemblies' miljöprestanda i Excel. 

Miljöprestandadeklaration 

Miljöprestanda för tillverkning och energiutvinning av produkten 

Värde Enhet 
RESURSANVÄNDNING 
Icke förnybara resurser 
Utan energiinnehåll 0 kg 
Med energiinnehåll 0 MJ 
Förnybara resurser 
Utan energiinnehåll 0 kg 
Med energiinnehåll 0 MJ 
Energiförbrukning MJ 
Fossila bränslen 69,77899993 MJ 
Biobränslen 0 MJ 
Elektricitet 59,29999994 MJ 
FORORENINGSUTSLAPP 
Växthusgaser 13499,99999 g 0 0 2 -ekv 
Ozon ned b rytande gaser 0,00192 gCFC11-ekv 
Försurande gaser 100,9999999 g S02 - ekv 
Eutrofierande ämnen 3,399999997 g P03- ekv 
Marknära ozonbildande gaser 2,309999998 g eten - ekv 
Utsläpp av toxiska ämnen g 
Ovrig information 
Farligt avfall 0 kg 
Övrigt avfall 0 kg 
Restprodukter till återvinning 0 kg 
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Övrigt 
Viewer, se modellen i SmarTeam 

Öppna SmarTeam 
Markera antingen en Produktgrupp eller en Produkt, den däri modellema finns 
Klicka på ikonen Documentation i högra hömet 
Markera det/de objekt som ska du vil l se (går att markera vilka som helst och hur många man 
vill) 

Välj fliken Viewer (längst ti l l höger, högst upp) 

Ta bort material/ytbehandling i SmarTeam 
Om ett material/ytbehandling ska tas bort ur systemet räcker det inte med att ta bort det ur excel-arket 
utan det måste även tas bort ur databasen i SmarTeam 

Öppna SmarTeam 
Klicka på ikonen Find Object by Attribute i vänstra hömet 
Markera Material/Ytbehandling under Miljö 
Klicka på Run 
Markera de material/j^behandlingar som ska tas bort 
Tryck Delete på tangentbordet eller högerklicka och välj Delete 

SmarTeam - [Documentation Stolar: ] 

Edt View Tree Browser LifeCyde T 

= ^Ooojrtri Tiee 
- J swA-00041 00 Pai( Rnd Object by Attnbute[ 

Search by Attrfcute 

Search class 

a ii QuMi 
Q EB Env>oranerl<l DB 
B S Docunenlabon 

Sk Moeul 
:»j MateiiaUamili 
Si MMiialtpscilikation 
Si Impad C«legory 
Si iJatUra 
^ MAoettekl 
H YttMhandlng 

S Anvandoe 

Options 

f" Match case 

r Make search Qublicto all users 
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