Miljönyckeltal för
trävaruindustrin
Handbok för beräkning
och användning

Industriforskninq i samverkan

Tratek

Rättelse i rapporten Miljönyckeltal för trävaruindustrin

Sidan 15 under deltagande företag ersätts Alex Trä med Södra Timber AB Alex Trä.

Miljönyckeltal

Handbokför beräkning
och användning

Industriforskning i samverkan

framkom

TVL

Trätek

Trätek
Box 5609
114 86 Stockliolm
Telefon: 08-762 18 00
Telefax: 08-762 18 01
www.tratek.se

© Institutet för träteknisk forskning
Författare: Gunilla Beyer och Robert Johansson
Formgivning och produktion: Marianne Krathmann, Ateljén,
IVF, Mölndal 2001
Tryck: Kåpyrajt kopiering i Göteborg A B , 2001
Trätek Handledning 0109020
ISSN 1400-4615

Förord

Denna handbok riktar sig till företag som vill arbeta med näringslivsgemensamma miljönyckeltal.
Handboken har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan fyra branscher.
Företag från verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin, trävaruindustrin och
grafiska medieindustrin har deltagit i projektet. Handboken finns i fyra
versioner, en version för respektive bransch. Projektet har finansierats av
N U T E K och deltagande industriföretag.
Syftet med arbetet har varit att ta fram ett koncept med gemensamma
miljönyckeltal för svenskt näringsliv. Flera företag från respektive bransch
har deltagit aktivt i tester av och diskussioner om vilka indikatorer som är
lämpliga att använda gemensamt för näringslivet och respektive bransch.
Handbokens avsnitt 1 och 2 beskriver vad miljönyckeltal är och vad
de kan användas till samt kort om hur utvecklingen av de nyckeltal som
rekommenderas här har gått till.
Avsnitt 3 beskriver hur det branschgemensamma konceptet ser ut.
Avsnitt 4 ger konkreta instruktioner för hur miljönyckeltalen ska inventeras. Tillsammans med verktyget i bilaga A (som också kan beställas på
diskett) ger detta god hjälp i arbetet med att samla in företagets miljödata.
I avsnitt 5 beskrivs varför företaget kan behöva komplettera de gemensamma miljönyckeltalen med ytterligare indikatorer och hur det kan gå till.
Följande fem industriforskningsinstitut har medverkat i arbetet:
•

Forskningsaktiebolaget Medie- och Kommunikationsteknik (Framkom)

•

Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK)

•

Institutet för Träteknisk forskning (Trätek)

•

IVF Industriforskning och utveckling A B (IVP)

•

I V L Svenska Miljöinstitutet A B (IVL)

Mer om hur projektarbetet gått till finns att läsa i rapporten "Miljöindikatorer för näringslivet — Utveckling och användning inom verkstadsindustri, livsmedelsindustri, trävaruindustri och grafisk medieindustri".
Rapporten kan beställas från I V L (IVL-rapport B 1427).
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1.1 Miljöindikatorer och miljönyckeltal
För att kartlägga vilken miljöpåverkan ett företag ger upphov till behöver
företagets förbrukning av resurser samt utsläpps- och avfallsmängder mätas.
För att sedan kunna följa upp hur företagets miljöpåverkan förändras måste
inventeringen göras om varje år. Det är ett omfattande arbete. För att underlätta uppföljningsarbetet kan några miljöbelastningsmått som indikerar den
faktiska miljöbelastningen, s k miljöindikatorer väljas ut. Det är viktigt att
de indikatorer som väljs speglar företagets bet}'^dande miljöaspekter.
För att möjliggöra en jämförelse av företagets miljöbelastning från år till
år måste miljöbelastningen ställas i relation till den nytta som företaget skapar. Några vanliga mått på nytra, som används även inom ekonomin, är företagets omsättning och förädlingsvärde. Ett annat sätt att mäta nyttan är utifrån den mängd produkter som produceras t ex i antal eller vikt. Det är svårt
att finna endast ett mått som på ett optimalt sätt visar vilken nytta ett företag
ger. Därför är det bra att använda ett par olika nyttomått.
En miljöindikator som består av ett miljöbelastningsmått relaterat till ett
nyttomått kallas här för ett miljönyckeltal.
Milionyckeltal

=

^
Nyttomått

Företag som väljer att använda de näringslivsgemensamma indikatorer som
rekommenderas i denna handbok slipper göra en egen stor inventering av
samtliga miljöaspekter och kan börja mäta relevanta indikatorer direkt. Dessutom fmns färdiga inventeringsinstruktioner som gör det möjligt att jämföra
indikatorerna år från år eftersom de inventeras på samma sätt varje gång. Det
blir också möjligt att jämföra det egna företagets resultat med ett genomsnitt
för alla företag som beräknar nyckeltalen.
Man kan dela in indikatorer i olika typer. I den internationella standarden
ISO 14031 "Utvärdering av Miljöprestanda"' delas indikatorerna in i två
huvudkategorier:
•

Indikatorer för tillståndet i miljön (ECI - environmental condition
indicators).

•

Indikatorer för miljöprestanda (EPI - environmental performance
indicators).

'Med miljöprestanda avses en nivå på hur väl en organisation förmår hantera sina miljöaspekter. Med
miljöaspekter avses alla delar av en organisations aktiviteter, produkter eller tjänster som kan inverka på
miljön.
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Miljöprestandaindikatorerna delas i sin tur in i :
•

Indikatorer för operativ prestanda (OPI — operational performance
indicators).

•

Indikatorer för ledningprestanda (MPI — management performance
indicators).

Det är ofta svårt för ett företag att mäta eller ta reda på exakt hur företagets
aktiviteter påverkar tillståndet i miljön (ECI). Många typer av aktiviteter ger
effekter i miljön regionalt eller globalt snarare än lokala effekter t ex i en viss
sjö. Eftersom många faktorer påverkar tillståndet i miljön är det svårt att
avgöra hur stor betydelse ett företags aktiviteter har för specifika förändringar
i miljön. Indikatorer för miljöprestanda (EPI) är därför mer relevanta att
använda för de flesta mindre företag.
Med indikatorer för operativ prestanda (OPI) menas mått på företagets
förbrukning av resurser eller utsläpp och avfall. Med indikatorer för ledningsprestanda (MPI) menas t ex mått på hur väl miljömål har uppnåtts, hur väl
personalen utbildats i miljöfrågor eller vilka miljöinvesteringar som genomförts.
I der näringsJivsgemensamma projekt som ligger bakom denna handbok
har främst indikatorer for operativ prestanda tagits fram. En orsak är att det
är svårt att ta fram indikatorer för ledningsprestanda som är relevanta for
alla företag. Många av de företag som deltagit i projektet anser också att det
inte är så intressant att jämföra ledningsprestanda mellan olika företag och
branscher.
Indikatorer kan också delas upp i intensitetsindikatorer, effektivitetsindikatorer och andelsindikatorer, enligt nedan. De gemensamma miljönyckeltal som rekommenderas i denna handbok är intensitetsindikatorer.
Intensitetsindikatorer^ till exempel energiintensiret informerar om miljöpåverkan per nytta, till exempel energianvändning i k W h per kg produktutflöde. Ju lägre värde desto bättre för miljön. Intensitetsindikatorer har
traditionellt använts för att mäta miljöpåverkan. Man vill ju ha så liten
miljöpåverkan som möjligt. (Används av GRI^).
Intensitetsindikatorer = Miljöbelastningsmått/Nyttomått.
Ejfektivitetsindikatorer, till exempel energieffektivitet informerar om nytta
(t ex förädlingsvärdet i MSEK) per miljöpåverkan (t ex M W h energiförbrukning). Ju högre effektivitetsmått, desto bättre för miljön.

Sustainability Reporting Guidelines. Global Reporting Initiativ (GRl). 2000.
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Effektivitetsindikatorer används traditionellt inom finansvärlden där störst
och mest, d v s en stigande trend är önskvärd. (Förordas av World Business
Council^).
Effektivitetsindikator = Nyttomått/Miljöbelastningsmått.
Andelsindikatorer,

till exempel andel deponerat avfall, informerar om förhål-

landet mellan två besläktade mått med samma enhet varav det ena är att
föredra framför det andra. Indikatorn kan byggas upp så att det är önskvärt
att den antingen ska öka eller minska. Exempelvis vill man normalt att en
indikator för andelen deponerat avfall ska minska, medan man normalt vill
att en indikator för andelen förnybar energi ska öka.

1.2 Användning av miljönyckeltal
Intresset för miljöinformation har de senaste åren spridit sig från tillsynsmyndigheter och miljöorganisationer till hela näringslivet, offentliga sektorn
och de enskilda konsumenterna. Dessa nya målgrupper har inte alltid den
kunskap eller det fördjupade intresse som behövs för att ta till sig detaljerad
miljöinformation. I dessa lägen kan kortfattad miljöinformation i form av
indikatorer vara en lämplig form av information. Det rekommenderade
gemensamma miljönyckeltalskonceptet är utformat för att passa främst kunder
i näringsliv och offentlig sektor samt enskilda konsumenter. Myndigheter
är sannolikt intresserade av mer fördjupad information. Miljönyckeltalskonceptet lämpar sig dessutom väl för intern information om företagets
övergripande miljöarbete till ledning och anställda.

Intern uppföljning och k o m m u n i k a t i o n

Att använda tydligt definierade miljönyckeltal, som mäts på samma sätt från
år till år, är en stor fördel då ledningen ska följa upp företagets miljöarbete.
Att dessutom använda branschgemensamma miljönyckeltal, som möjliggör
jämförelse med andra företag, ger möjlighet att finna starka och svaga sidor
hos det egna företaget.
Miljö nyckel talen eller delar av bakomliggande data kan också användas
för att kommunicera resultatet av miljöarbetet till alla anställda.
För företag som planerar att införa ett miljöledningssystem kan de branschgemensamma miljönyckeltalen vara användbara redan i den inledande miljöutredningen. Miljönyckeltalen kan underlätta framtagningen av betydande
miljöaspekter och att sätta mätbara mål. För företag som redan har infört
miljöledningssystem kan miljönyckeltal användas för att påvisa trender för
de olika miljöaspekterna och följa upp miljömålen.

' Measuring eco-efFiciency — a guide to reporting company performance. World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD). 2000.
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Extern redovisning

De branschgemensamma miljönyckeltalen kan med fördel användas som
extern information för att redovisa företagets miljöprestanda på ett allmängiltigt sätt. Att använda miljönyckeltal som fastställts av branschen gemensamt ger redovisningen hög trovärdighet; företaget kan inte "trolla bort"
mindre fördelaktiga delar.
Den finansiella sektorn (banker, försäkringsbolag och andra investerare)
har insett att kundernas miljöaspekter kan påverka den egna verksamheten.
De efterfrågar därför objektiv och jämförbar miljöinformation från företag
i större omfattning än tidigare. Den miljöinformation som efterfrågas i
samband med kreditgivning och försäkringsfrågor är främst sådan som är
kopplad till miljörelaterade risker t ex kemikaliehantering, förekomst av
förorenade fastigheter eller miljöfarliga produkter. För ägare och investerare
är dessutom företagets miljömässiga konkurrenskraft av intresse. Ett företag
som har en utvecklad miljöstrategi och som integrerar miljöaspekter i utvecklandet av nya produkter och tjänster kan ge en ökad avkastning i framtiden.
Intresset för miljöinformation har gjort att många företag, framförallt de
större, idag ger ut separata miljöredovisningar. Fler och fler av dessa företag
har tagit fram miljönyckeltal för att på ett mer kortfattat och övergripande
sätt kunna redovisa miljöprestandan för företaget.
Års redovisningslagen medför från 1999 att alla företag som är tillståndpliktiga eller anmälningspliktiga ska lämna uppgifter om betydande miljöpåverkan i årsredovisningen. Hittills finns inga krav på kvantitativ miljöinformation, men mycket tyder på att kraven kommer att skärpas framöver.
I enlighet med tidigare erfarenheter har det under projektets gång framkommit att användning av miljönyckeltal för jämförelser mellan företag bör
göras med stor försiktighet. För att en jämförelse ska vara relevant bör den
göras mellan företag med liknande verksamhet och förutsättningar. Företag
inom en bransch som har betydande skillnader i verksamhetsart kommer
sannolikt att få markant olika värden på nyckeltalen.
Hur många nyckeltal som mottagaren kan ta till sig och som anses
relevant, beror helt på vilken roll denne person har. En privatkonsument
kanske bara har kunskap om och intresse för en eller två indikatorer. Är
kunden istället ett miljömedvetet företag eller en offentlig förvaltning har
inköparen sannolikt större informationsbehov och miljökunskap inom
området. Professionella inköpare har därför vanligt\'is behov av betydligt
fler nyckeltal.
Många kunder har tagit fram omfattande frågeformulär för miljöaspekter.
O m leverantören redan färdigställt från miljösynpunkt relevanta nyckeltal
underlättar och effektiviserar det informationsarbetet för alla parter.
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2 Utveckling av miijönyc
näringslivet
Denna handbok har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan fyra branscher;
verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin, trävaruindustrin och grafiska medieindustrin. Projektet har finansierats av N U T E K och deltagande industriföretag.
Syftet med projektet har varit att ta fram ett koncept med gemensamma
miljönyckeltal för svenskt näringsliv. Flera företag från respektive bransch
har deltagit aktivt i tester av och diskussioner om vilka indikatorer som är
lämpliga att använda gemensamt för näringslivet.
Det finns många initiativ för utvärdering av miljöprestanda och miljörapportering i företag. I detta arbete med att ta fram gemensamma miljönyckeltal för näringslivet i Sverige har främst följande arbeten beaktats:
•

Measuring eco-efficiency — a guide to reporting company performance.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2000.

•

Sustainabilit)' Reporting Guidelines. Global Reporting Initiativ (GRI),
2000.

•

SS-EN ISO 14031. Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda —
Vägledning.

För att ta fram relevanta och användbara miljönyckeltal bör nedanstående
steg genomföras. I projektet har grupper av företag från respektive bransch
genomfört dessa steg.
1. Inventera alla miljöaspekter i form av material- och energiförbrukning
samt utsläpp och avfall i systemet.
2. Gör en bedömning av vilka miljöaspekter som är mest betydande.
3. Bestäm målgrupp för de indikatorer som ska tas fram.
4. Ta fram lämpliga nyttomått.
5. Fastställ vilka andra aspekter som nyckeltalen ska spegla, t ex vilka miljöinvesteringar som gjorts eller vilket ansvar företaget tar för lokalsamhället.
6. Konstruera miljönyckeltal som speglar de betydande miljöaspekterna och
andra viktiga aspekter.
7. Inventera och beräkna föreslagna miljönyckeltal för att testa om det går
bra.
8. Ta fram inventeringsinstruktioner och formulär så att det går enkelt att
göra om inventeringen på samma sätt nästa gång.
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För att ta reda på vilka miljöaspekter som är betydande för ett företag
och som därmed bör återspeglas i miljöindikatorer, krävs en omfattande
inventering av företagets resursförbrukning samt avfall och utsläpp. I föreliggande projekt har ett flertal företag i fyra olika branscher genomfört
sådana inventeringar, för att klargöra vilka miljöaspekter som kan anses vara
generella för branschen. De mest relevanta miljöbelastningsmåtten har sedan
valts ut med hänsyn till vilka miljöaspekter som är betydande men också
utifrån vilka mått som är möjliga att mäta, vilka mått som kan användas av
flera branscher, vilka mått som används i internationella rekommendationer,
etc. Ibland har även önskan om att visa att en miljöaspekt inte är så betydande som man i allmänhet tror, styrt valet av indikatorer. Arbetet har resulterat i en uppsättning miljöindikatorer som kan användas av näringslivet
generellt. De näringslivsgemensamma miljöbelastningsmåtten redovisas i
tabell 1. Varje bransch har även analyserat behovet av ytterligare indikatorer
gemensamma för respektive bransch, se avsnitt 3.
Antal tonkm är en vanlig enhet för transportarbete. Alla företag kan inte
redovisa antal tonkm varför vi har valt att räkna om transportarbetet till
utsläppt mängd koldioxid (CO,).
Tabell 1

Näringslivsgemensamma

miljöbelostningsmått.

MlUÖBELASTNINGSMÄTT

ENHET

Total e n e r g i a n v ä n d n i n g

MWh

Varav fossil energi

MWh

Total materialanvändning

Kg

Farliga kemiska produkter

Kg

Godstransporter

KgCO^

Utsläpp till luft:
- Koldioxid (CO^)^

Kg

- Kväveoxider (NOJ'

Kg

- Svaveloxider (SOJ^

Kg

Utsläpp till vatten

Branschspecifikt

Avfall t o t a l t

Kg

Varav avfall till d e p o n i

Kg

Varav farligt avfall

Kg

'Rekommendationen är au särredovisa utsläpp som hör till intern
respektive extern verksamhet. Med extern verksamhet menas energiproduktion utanför företagets grindar (transporter avses ej).
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För att resultaten ska vara jämförbara mellan olika tidsperioder och olika
företag är det viktigt att systemgränserna är lika. Rekommendationen för de
gemensamma miljönyckeltalen är att systemgränsen sätts på företagsnivå.
Man kan se det som att sådant som "passerar" in eller ut från företagets
grindar (t ex material och kemiska produkter) ska tas med. N ä r det gäller
utsläpp till luft från extern produktion av energi (t ex fjärrvärme) samt för
godstransporter görs ett undantag d v s dessa ska tas med trots att de egentligen sker utanför systemgränsen.
Ett problem med att följa miljöarbetet under en längre tid är att produktionen varierar från år till år. Miljöbelastningen relateras därför till ett mått
på produktionens storlek vilket kan ses som den nytta företaget skapar. I det
här konceptet används "mängd producerad produkt" samt "omsättning"
som nyttomått, se tabell 2. Andra tänkbara nyttomått är t ex förädlingsvärde
och antal arbetade timmar. Det är ofta en fördel att använda flera nyttomått
främst när det gäller tolkning och analys av nyckeltalen.
För det interna arbetet med att förbättra miljöprestandan kan en ganska
omfattande analys behövas för att se vad som är förklaringen bakom en
fallande eller stigande tendens för någon indikator. Flera olika nyttomått
för en indikator kan då behövas. "Mängd producerad produkt" är ett tydligt
nvttomått som visar vad som kommer ut från företagets processer. Vissa
förändringar i företagets produktion, till exempel en ökad förädling av produkterna, fångas dock inte upp av ett sådant nyttomått. H ä r är det därför
lämpligt att komplettera med att räkna per omsättning eller ännu hellre per
förädlingsvärde.
Tabell 2

Näringslivsgemensamma

nyttomått.

NYTTOMÅTT

ENHET

M ä n g d producerad p r o d u k t

Ton

Omsättning

Kkr

Ambitionen är att det nyckeltalskoncept som har tagits fram i detta projekt ska visa de betydande miljöaspekter som kan anses gemensamma för
den svenska industrin. Konceptet täcker inte alla behov av miljöinformation.
De branscher som deltagit i projektet har kompletterat konceptet med fler
nyckeltal som beskriver den specifika miljöbelastningen i respektive bransch,
se vidare avsnitt 3. Varje enskilt företag kan naturligtvis dessutom komplettera konceptet efter sina behov, se vidare avsnitt 5.
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I Sverige finns idag runt 1800 sågverk; i realiteten är det dock cirka 250
sågverk som svarar för mer än 90 % av produktionen. Årligen produceras
totalt ca 15 miljoner m^ sågade trävaror — 55 % gran och 45 % furu — och
exponen utgör drygt 70 % eller 11 miljoner m^.
Förutom sågad vara producerar sågverken en stor mängd biprodukter i
form av flis, spån och bark. Dessa biprodukter används som råvara inom
skiv- och massaindustrin samt för energitillverkning.
En del av sågverksproduktionen går till vidareförädling, de vanligaste
formerna av vidareförädling är hyvling, specialtorkning, emballagetillverkning samt möbel- och snickeriämnen.
I arbetet med att ta fram miljönyckeltal för sågverksindustrin har sex
sågverk deltagit. För att underlätta jämförelser mellan sågverk så jämförs
endast produktionen av sågad vara uran vidareförädling.
Följande sågverk har deltagit i projektet:
AB C A Olausson & Söner
AB C F Berg & Co
Alex Trä,
AssiDomän Nord Trä AB
Hedin-Krylbo AB
Mellanskog Industri AB
De medverkande sågverken är geografiskt spridda från Småland till Norrbotten. Produktionen varierar mellan sågverken, för 1999 från 40 000 m^ till
220 000 m^ sågade trävaror. Tre av sågverken försågade både furu och gran,
två sågade enbart fiitu och ett sågverk enbart gran. Totalt hade sågverken
1999 en produktion av 770 000 m^. Antal anställda varierar mellan 30 och
130 anställda, totalt var ca 550 personer anställda. Inget lövsågverk har
deltagit i arbetet. De företag som deltar i projektet har kommit olika långt i
sitt miljöarbete. Några företag har precis börjat sitt miljöarbete och ser
projektet som en bra drivkraft i arbetet. Två av sågverken har redan infört
miljöledningssystem och vill använda nyckeltalen för att styra och följa upp
sitt miljöarbete.

3.1 Branschspecifika miljöaspekter
Projektet har syftat till att ta fram några näringslivsgemensamma nyckeltal
som redovisats i kap 2. Nyckeltalen har tagits fram genom diskussioner
mellan industrin och branschinstituten samt genom diskussioner mellan
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branschinstituten for att hitta gemensamma nämnare. För sågverksbranschen
har även ett antal branschspecifika nyckeltal diskuterats och de som industrin
därvid enades o m visas i tabell 3. Nyckeltalen skall vara få, enkla att mäta
och relevanta.
Nyttomåtten för de näringslivsgemensamma nyckeltalen har varit per
producerad mängd i ton och omsättning i kkr. För sågverken är det ofta mer
relevant att använda m^ som nyttomått och nyckeltal har därför beräknats
även med detta mått, se Bilaga E.
Nedanstående är den lista på relevanta nyttomått och miljöbelastningsmått för sågverksindustrin som industrigruppen enades om.
Tabells
NYTTOMÅTT
Företagets o m s ä t t n i n g (kkr)
M ä n g d p r o d u c e r a d sågad vara (ton)
M ä n g d p r o d u c e r a d sågad vara (m^)
MlUÖBELASTNINGSMÄTT
ENERGI
Total e n e r g i (MWh)
Fossil e n e r g i (MWh)
Bioenergi (MWh)
Interna transporter (MWh)
UTSLÄPP TILL LUFT
COj process (kg)
- varav interna utsläpp av fossilt CO^
NO^ process (kg)
- varav interna utsläpp av fossilt NO^
SO^ process (kg)
- varav interna utsläpp av fossilt SO^
Stoft process (kg)
CO t r a n s p o r t (kg)
MATERIAL
R u n d t i m m e r (kg)
Bindströ (kg)
Övriga förpackningar (kg)
Farliga ä m n e n (kg)
Olja och fetter (kg)
AVFALL
Total m ä n g d avfall (kg)
Varav avfall till d e p o n i (kg)
Varav farligt avfall (kg)
Aska till d e p o n i (kg)
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För sågverken har transporterna stor betydelse. Dessa mäts vanligen inom
sågverksindustrin som tonkm. Olika transportsätt har här beaktats. V i d
sågverken används egenproducerad spån, flis och bark för energiproduktion.
Mätning av NO^-utsläpp har därvid varit en aktuell fråga.
En annan aktuell fråga för sågverken är hanteringen av aska där fler
försöker hitta alternativ till deponering. Idag är det vanligaste alternativet
jordförbättringsmedel men även återföring som näring till skogen förekommer.
Ett företag kan naturligtvis också utarbeta företagsspecifika nyckeltal.
Användning av certifierad skogsråvara kan vara ett sådant. De stora bolagen
använder ofta FSC-märkt råvara. För köpsågverken är dock tillgången ibland
begränsad. H ä r kan PEFC-märkt skogsråvara vara av större intresse. Användningen av certifierad skogsråvara har dock inte ansetts som ett branschgemensamt nyckeltal.
De sågverk som bevattnar virke kan ange nyckeltal beräknade på vattenförbrukningen. Resultat från vattenanalyser ( C O D , B O D osv), där sådana
förekommer, kan också utgöra ett miljöbelastningsmått.
Utsläpp av terpener är ett annat miljöbelastningsmått som i vissa fall kan
vara av intresse för sågverken. O m inga mätningar görs finns schablonvärden;
emissioner av flyktiga organiska ämnen, V O C , vid virkestorkning är för furu
är 1 kg/ m^ sågad vara och för gran 0,1 kg/ m^ sågad vara."*

3.2 Inventering och beräkningar
För att underlätta arbetet med att ta fram nyckeltalen har ett inventeringsverktyg tagits fram, se Bilaga A. I bilaga B och C finns omräkningsfaktorer
för energi och transporter.
Inventeringsverktyget finns även som en Excel-fil där omräkningsfaktorerna är inlagda. O m inga mätningar gjorts sker här schablonberäkningar för vissa nyckeltal. Excel-filen finns att hämta på följande adress
www.tratek.se/nyckeltal. Avsnitt 4 behandlar inventeringen när det gäller
systemgränser, definitioner o dyl. Nedan följer några kommentarer till
inventeringsverktyget för sågverk.
Rundtimmer inventeras i m^fub; för omräkningsfaktor se bilagd Excel-fil.
Industrin har valt att enbart använda huvudprodukten sågad vara som ett
nyttomått — mätt i m-^ alternativt ton — och därmed inkluderas inte biprodukterna. I nyttomåttet omsättning däremot inkluderas även försålda
biprodukter. O m biprodukterna används internt eller försäljs kan variera
avsevärt beroende på typ av sågverk.
Inventering av olja och fetter innefattar alla typer av smörjoljor, hydrauloljor som används på sågverket.

Trätek kontenta 9911050 Avgivning av flyktiga ämnen vid virkestorkning.
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När det gäller inventering av emissioner ska dessa i första hand baseras på
egna mätningar. Dessa redovisas i så fall under Utsläpp av NO^, SO^ och
stoft. I de fall mätningar inte sker så får schablonvärden från inventeringsverktyget användas för beräkningarna.
I de fall företaget mäter antal tonkm för respektive transportslag ska dessa
siffror användas. I övriga fall far dessa beräknas med hjälp av medelavstånd
till skogen i km, denna siffra multipliceras sedan med ton produkt för att få
det totala antalet tonkm.
All aska som går på deponi ska redovisas som aska till deponi. Undantag
görs för aska som används till jordförbättringsmedel eller aska som återförs
till skog. Beroende på markunderlag kan städning av timmerplaner ibland ge
stora mängder markavfall innehållande bark, grus och sand. Detta har
exkluderats i den totala mängden avfall eftersom lokala förhållande har stor
inverkan men kan redovisas som en separat post om det anses relevant.
Enligt avfallsdefmitionen skall även försålda biprodukter räknas som
avfall. Som tidigare nämnts används här endast huvudprodukten sågad vara
som nyttomått - beräknat per m^ eller ton - medan biprodukterna däremot
inberäknas i nyttomåttet omsättning.
Data från hela projektet fmns redovisade i Bilaga D och från sågverken i
Bilaga E.
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ivGfitsrin^ ocii bcrsKi
För att kunna arbeta effektivt med indikatorer behövs två typer av mått —
nyttomått och miljöbelastnings mått. Nytto måtten försöker att tydliggöra
nyttan av företagets verksamhet medan miljöbelastningsmåtten är indikatorer
på hur företaget påverkar miljön. O m man dividerar ett miljöbelastningsmått med ett nyttomått far man ett så kallat nyckeltal som gör det möjligt
att göra jämförelser till exempel mellan olika produktionsår.
, , ,

MiLionyckeltaL

=

Miliöbelastninqsmätt
'

Nyttomått

^

Nedan följer en genomgång av de nyttomått och miljöbelastningsmått som
rekommenderas. För varje nytto- och miljöbelastningsmått beskrivs också
hur man ska ta fram uppgifterna. För att det ska gå att göra jämförelser över
tiden och mellan företag/enheter är det viktigt att följa dessa beskrivningar
så väl som möjligt. På många platser i denna handbok finns hänvisningar
till miljödata vilka återfinns i bilaga B och C. I bilagorna finns bland annat
emissionsfaktorer d v s utsläppsvärden för olika bränslen, transportslag, etc.
I bilaga A finns ett inventeringsverktyg. O m inventeringsverktyget används
elektroniskt ger det även hjälp med att beräkna nyckeltalen automatiskt.
För många företag kan det vara lämpligt att ta med fler miljöbelastnings
mått, eller att förfina de mått som finns här, för att indikatorerna ska bli
användbara i verksamheten. Förslag på hur detta kan göras finns i avsnitt 5.

4.1 Systemgränser
Uppgifter för miljönyckeltal kan till exempel samlas in på företagsnivå, affärsområdesnivå eller anläggningsnivå. Miljöbelastningsmått och nyttomått
måste samlas in på samma nivå och med samma systemgränser. Rekommendationen för de gemensamma miljönyckeltalen är att systemgränsen sätts på
företagsnivå. Man kan se det som att sådant som "passerar" in eller ut från
företagets grindar (t ex material och kemiska produkter) ska tas med. Utsläpp
till luft från extern produktion av energi (t ex fjärrvärme) samt transporter
ska tas med trots att de egentligen sker utanför systemgränsen.
Inventeringen måste naturligtvis ske för en viss tidsperiod. Rekommendationen är att inventeringen görs på årsbasis.

4.2 Nyttomått
Vilka nyttomått som är bäst att använda beror mycket på vad man ska
använda nyckeltalen till. O m man till exempel ska följa upp sina miljömål
internt och därmed också analysera orsaker till förändringar behöver man
använda flera olika nyttomått för att "filtrera" bort störningar i form av till
exempel sålda anläggningar eller förändringar i produktutbudet. O m verk-
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tyget ska användas för att kommunicera miljöprestanda externt räcker det
kanske med ett nyttomått, till exempel ton produkt. Två nyttomått rekommenderas här, ett fysiskt; mängd producerad produkt och ett ekonomiskt;
omsättning. Det fmns fler nyttomått som kan vara användbara t ex förädlingsvärde, antal anställda eller antal producerade produkter. Det är mycket
viktigt att nyttomåtten inventeras med samma systemgränser som miljöbelastningsmåtten. O m företaget inventerar miljöbelastningsmåtten för en
driftsplats ska alltså "mängd producerad produkt" och "omsättning" också
beräknas för denna driftsplats.
Mängd producerad produkt inventeras som producerad vikt i ton,
exklusive förpackningar.
Omsättningen ska inventeras som kkr nettoomsättning, d v s företagets
huvudverksamhet.
Förädlingsvärde räknas i kkr och kan definieras på många sätt men här
rekommenderas:
Förädlingsvärde = Rörelseresultat — Jämförelsestörande poster + Avskrivningar +
Löner och sociala avgifter
Med kontonummer enligt EU-BAS 97 blir detta:
Förädlingsvärde = Rörelseresultat - Jämförelsestörande poster (7910, 7920) +

Avskrivningar (7710, 7720, 7730, 7740, 7760, 7770, 7780, 7790, 78) +
Löner och sociala avgifter (70-72, 7310, 7322, 7324, 7332, 7380, 7460, 74
(exkl. 7460), 75)
De som sysslar med redovisning på företaget kan i allmänhet ta fram dessa
uppgifter enkelt och med rätt systemgränser.

4.3 Miljöbelastnrngsmått
Insamling och mätning måste göras på samma sätt från gång till gång om
indikatorer ska användas för att se förändringar över tiden eller för jämförelse
mellan olika anläggningar. Det är därför bra att använda denna handbok som
ett stöd i arbetet med att samla in data. I bilaga A finns även ett inventeringsverktyg som kan användas som hjälp vid inventering och beräkning av miljönyckeltalen.
4.3.1

Energi

Indikatorer:
•

Total energianvändning (summan av använd el, värme, processenergi, etc).

•

Varav fossil energi.

Enhet:
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Instruktioner:
Energi (el, värme, processenergi, etc) som används inom systemgränsen ska
inventeras. Energi från egenproducerat bränsle, t ex i sågverk, ska inkluderas.
Även bränslen för interna transporter, exempelvis truckar och fordon som
kör inom anläggningen (systemgränsen), ska inkluderas. Hur stor mängd av
den använda energin som kommer från fossila källor ska anges.
Energianvändningen ska också räknas om till utsläpp av fossil koldioxid
och kväveoxider, svaveloxider. Därför måste respektive energikälla inventeras.
I bilaga B finns emissionsfaktorer för olika energikällor. Utsläppen redovisas
dock under företagets totala utsläpp till luft, se avsnitt 4.3.5.
Fossila energikällor är t ex kol, olja,
torv och kärnkraft. Förnybara energikällor är sådant som förnyas på max
200 år, t ex trädbränsle, biogas och
halm.
När det gäller el definieras förnybar
el som miljömärkt el enligt kriterierna
"Bra miljöval" samt specificerad el från
sol, vind, vatten eller biobränsle.
Uppgifter om sammansättning av
bränsle för produktion av fjärrvärme
kan i allmänhet erhållas från fjärrvärmeleverantören.

4.3.2

E x e m p e l på r e d o v i s n i n g a v energi:
Total e n e r g i a n v ä n d n i n g : 100 M W h
Fossil e n e r g i : 80 M W h
Varav: Olja 60 %
Kol 20 %
Naturgas 2 0 %
Förnybar e n e r g i : 2 0 M W h
Varav: Träflis 90 %
Biogas 1 0 %

Materialanvändning

Indikatorer:
• Materialanvändning (råvaror och förnödenheter).
Enhet: Kg
Instruktioner:
Med material avses allt förbrukningsmaterial förutom förpackningar, vatten
och bränslet Företag som har en eller flera stora poster som dominerar
mängden inköpt material behöver endast inventera dessa för att undvika
merarbete. Riktlinjen är att minst 95 % av totalt förbrukat material ska
inventeras.

World Business Councihs definition.
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4.3.3 Farliga k e m i s k a produkter

Indikator: Total mängd förbrukade farliga kemiska produkter.
Enhet: Kg
Instruktioner:
Hur stor mängd farliga kemiska produkter som förbrukats ska inventeras.
Som farliga kemiska produkter klassas produkter som är märkta med farosymbol för miljöfarlighet eller giftighet eller som finns med på Kemikalieinspektionens OBS-lista eller begränsningslista''.
Ämnen som är miljöfarliga och giftiga kan i varuinformationsblad ibland
benämnas med farokoderna N (miljöfarlig), T+ (mycket giftig) och T (giftig)
och/eller med en symbol, se figur 1.

Symbol för miljöfarlighet
Figur 1

Symbol för giftighet

Farosymboler.

Total mängd av de kemiska produkterna anges d v s med ingående vatten
eller andra ofarliga ämnen inkluderade. O m uppgifter om kemikaliemängd
bokförs i liter eller kubikmeter kan de omräknas till kg med hjälp av uppgifter om densitet som i allmänhet finns i varuinformationsblad eller kan
erhållas från tillverkaren. Kemikalierna redovisas förslagsvis i en tabell enligt
nedanstående med produktens namn, använd mängd, etc.
Kemisk produkt

Använd
mängd, kg

Användningsområde

Faromärkning j Ämne på
1 OBS-listan

Ämne på
begr.listan

4.3.4 Transporter

Indikator:
•

Utsläpp av fossil C O , till luft från godstransporter.

Enhet: Kg CO,-utsläpp

Kemikalieinspektionens O B S - och begränsningslista finns presenterade på kemikalieinspektionens
hemsida på internet, vv^^'^v.kemi•se• Går också att beställa från Kemikalieinspektionen på tel. 08-7831100
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Instruktioner:
Persontransporter och tjänsteresor ingår inte i denna indikator.
Indikatorn för godstransporter är kg fossil C O , som släpps ut till luft.
Med fossil C O , avses C O , som avges vid förbränning av fossila bränslen.
C O , från förbränning av förnybara bränslen (biobränslen) medtas ej då
motsvarande mängd tagits upp när t ex träd växt till.
Transporter är en viktig parameter från miljö- och resurssynpunkt, men
den är svår att mäta på ett likartat sätt inom alla branscher. Grundläggande
gäller att egna transporter med ägda och hyrda bilar samt transporter som
företaget bekostar ska inventeras. Dock gäller att bränslen för interna transporter, exempelvis truckar och fordon som kör inom anläggningen {systemgränsen), redovisas under "Energianvändning". O m det förekommer att
transportfordon tankas från egna bränsletankar, som även är avsedda för
truckar och fordon inom anläggningen, måste andelen bränsle som gått åt
för de externa transporterna inberäknas.
Beräkningen av CO,-utsläpp kan lämpligen ske på ett av följande fyra sätt
(emissionsfaktorer finns i bilaga C):
1) Faktisk bränsleförbrukning multipliceras med en emissionsfaktor per
liter bränsle (g CO,/liter).
2) Antal körda k m och genomsnittlig bränsleförbrukning per km ger en
uppskattad bränsleförbrukning. Därefter samma procedur som ovan.
3) Antal tonkm multipliceras med en emissionsfaktor för olika transportslag
(g CO,/tonkm). Beräkning av tonkm görs genom att antal ton multipliceras med den sträcka de körts i km, se exempel nedan.
4) Ekonomiska kostnader för transporter räknas via schablonvärden om
till tonkm (kr/tonkm). Antalet tonkm multipliceras därefter med en
emissionsfaktor per tonkm för olika transportslag (g CO,/tonkm). Detta
blir endast ett grovt mått eftersom man använder ett schablonvärde som
antar ett medelpris för transporttjänsterna. Det går inte att utnyttja dessa
tal för att jämföra t ex flyg mot tåg. Som referenspunkt däremot duger
de väl, förutsatt att man inte kontinuerligt justerar schablonvärdena
efterhand som priset förändras.

E x e m p e l på b e r ä k n i n g av t o n k m
Varje vikt och sträcka måste multipliceras för sig, för att sedan summeras:
10 t o n p a p p e r transporteras 100 k m m e d lastbil;

10 x 100 = 1000 t o n k m

40 t o n p a p p e r transporteras 50 k m m e d lastbil;

40 x 50 = 2000 t o n k m

Totalt lastbil:

1000 t o n k m + 2000 t o n k m
3000 t o n k m
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4.3.5 U t s l ä p p till luft

Indikatorer:
•

Utsläpp till luft av fossil C O , , NO^ och SO^.

•

Varav interna utsläpp av fossil C O , , N O ^ och SO .

Enhet: Kg
Instruktioner:
Både emissioner som uppstår inom systemgränserna, t ex utsläpp från tillverkningsprocessen, och emissioner som uppstår där inköpt el eller värme
produceras ska tas med. Det ska dock framgå hur stor del av utsläppen som
kommer från den egna interna verksamheten. Observera att utsläpp från
transporter inte tas med här, utan redovisas separat under "Transporter".
Beroende på vilka mätningar och uppgifter som finns tillgängliga kan
inventeringen ske på lite olika sätt;
A) Genom mätningar (gäller NO^ och SOJ.
B) Genom beräkning av utsläpp med hjälp av emissionsfaktorer.
O m det finns mätningar av god kvalitet är dessa att föredra framför användning av emissionsfaktorer när det gäller NO^ och SO^. I bilaga B fmns
emissionsfaktorer för olika energislag. Beräkning av emissioner med hjälp
av emissionsfaktorer kan ske enligt nedanstående exempel. I vissa inventeringsverktyg sker denna typ av beräkningar automatiskt.

E x e m p e l på b e r ä k n i n g a v e m i s s i o n e r f r å n e g e n f ö r b r ä n n i n g
Ett företag har eldat 120

eldningsolja i sin panna under e t t år. M a n har

under året k o n t i n u e r l i g t m ä t t u t s l ä p p e n av NO^ o c h SO^. Utsläpp av CO^
från f ö r b r ä n n i n g e n beräknas d ä r e m o t m e d hjälp av emissionsfaktorer.
Densiteten på eldningsoljan

hämtas från oljans

varuinformationsblad:

0,90 t o n / m ^ = > 120 m^ x 0,90 t o n / m ^ = 108 t o n eldningsolja per år.
/ varuinformationsbladet

återfinns också energiinnehållet

för oljan:

11 M W h / t o n = > l O S t o n / m ^ x l l M W h = 1188 M W h energi per år.
/ bilaga B hämtas sedan COf utsläppen per MWh olja:
0,331 t o n CO, / M W h = > 1188 M W h x 0,331 t o n COJ M W h = 393 t o n CO,
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4 . 3 . 6 U t s l ä p p till v a t t e n

Indikatorer:
•

Varierande beroende på typ av verksamhet.

Enhet: Kg
Instruktioner:
Utsläpp till vatten eller till kommunalt avlopp redovisas. O m företaget har
egen reningsanläggning redovisas utsläpp efter rening. Inga näringslivsgemensamma indikatorer finns eftersom utsläpp till vatten är starkt branschspecifika.
4.3.7

Avfall

Indikatorer:
•

Total mängd avfall

•

Varav avfall till deponi

•

Varav farligt avfall

Enhet: Kg
Instruktioner:
Renhållningsförordningens definition av avfall gäller, d v s "att varje föremål,
ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren avser
göra sig av med är avfall". Avfallskategorierna finns i bilaga till renhållningsförordningen (SFS 1998:902) . Internt återvunnet eller internt återanvänt
avfall ingår ej.
Vad som är farligt avfall definieras i förordningen om farligt avfall (SFS
1996:971) . Farligt avfall ska alltid hänföras till gruppen farligt avfall, oavsett
hur det behandlas (destrueras, återvinns, förvaras i sluten deponi, etc).

Förordningen finns att hämta på w^vw.iagrummet.gov.se
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5 Företagsspecifikt arbete
Många företag har med hjälp av miljöutredningar eller dylikt fastställt egna
miljömål för verksamheten. Dessa kan inbegripa sådant som inte finns med
i de näringslivsgemensamma eller branschgemensamma indikatorerna, eftersom de gemensamma indikatorerna är framtagna utifrån branschens generella miljöaspekter. Många företag har verksamheter som ger miljöaspekter
utöver de generella. För att redovisa företagets uppfyllelse av egna miljömål
kan det behövas ytterligare nyckeltal utöver de gemensamma. Det förekommer också att man är tvungen att mäta vissa parametrar som inte täcks av
de gemensamma indikatorerna för att kontrollera verksamheten gentemot
lagkrav, specifika krav i tillstånd, etc.
De näringslivsgemensamma indikatorerna inkluderar enbart indikatorer
för operativ prestanda (OPI). Det kan finnas behov för företag att ta fram
nyckeltal av en "mjukare" karaktär (MPI) för att följa upp ledningsarbetet
t ex hur väl personalen utbildats i miljöfrågor eller vilka miljöinvesteringar
som har genomförts.
Under projektets gång har många nyckeltal föreslagits som sedan av
olika anledningar inte blivit en del av det gemensamma konceptet. De kan
däremot fungera som tips och idéer för enskilda företags specifika arbete
med miljönyckeltal. Nedan följer några exempel på områden där företagsspecifika indikatorer kan behövas som komplement till de gemensamma
indikatorerna.

5.1 Indikatorer för operationell prestanda (OPI)
Råvaror, energi o c h transporter

I det gemensamma konceptet ingår mätning av energi- och materialanvändning totalt. Mediatillförsel i form av vatten, tryckluft, etc är mätbara parametrar som kan utgöra mer detaljerade nyckeltal än vad som rekommenderas
i de generella indikatorerna. Detaljerade mätetal kan utnyttjas om man har
bra mätutrustning t ex energiförbrukning för drift av fläktar, pumpar och
belysning.
I vissa fall är begränsning av ingredienser i recepturer eller specifikationer
önskvärd, trots att de inte faller under det gemensamma konceptets definition av farliga ämnen. Då kan ett nyckeltal utnyttjas för att styra mot en
minskad användning av dessa produkter. Det kan vara vissa metallhaltiga
pigment eller additiv, mjukgörare m m.
Hur råvaran levereras kan också bli föremål för mätning. Man kan undersöka om en del av leveranserna kan ske bulkmässigt eller med returkärl. I
vissa fall sker leveranser under vissa förhållanden t ex nerkylt, uppvärmt eller
vid viss fukthalt. O m det finns en miljövinst med att styra detta skulle uppföljande nyckeltal kunna användas även här.
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Fossilt CO,-utsläpp som rekommenderas för de gemensamma indikatorerna ger en koppling till det totala transportarbetet men återspeglar framförallt fördelar med sådana transportmedel som inte baserar sig på fossila
bränslen. Fler andra kompletterande indikatorer är tänkbara, t ex olika mått
på transportarbetet (tonkm) samt N O - u t s l ä p p som skulle kunna spegla val
av bättre och renare motorer.

Avfall

Den totala mängden avfall, avfall till deponi samt farligt avfall mäts i det
gemensamma miljönyckeltalskonceptet. Avfallsfraktioner är ofta betydligt
mer uppdelade än så bl a på grund av krav i lagstiftning eller från avfallshanterande företag. Detta innebär att mer detaljerade avfallsnyckeltal kan
vara användbara.
Processpecifikt avfall i form av vätskor, gaser, plåtklipp, makulatur, etc
kan utgöra nyckeltal på en mer detaljerad nivå än vad som är fallet för de
generella indikatorerna. Kassationer och reklamationer är starkt kopplade
till miljö eftersom det nästan alltid leder till ökad resursförbrukning.
Lokala miljöproblem

Klagomål från grannar gällande exempelvis buller eller lukt är viktiga indikatorer på hur företaget uppfattas imagemässigt men indikerar också ett slags
miljöpåverkan. O m det finns egen deponi eller eget skrotupplag behöver det
kontrolleras. Nyckeltal som bevakar dess utbredning är viktiga och kan göras
mer specifika än de generella.
Arbetsmiljö

I begreppet miljö kan det vara svårt att skilja på yttre och inre miljö. Detta
gäller främst sådana verksamhetsområden där det finns reella eller potentiella
miljörisker, t ex i kemikalietillblandnings- eller lagringsutrymmen. Många
företag behöver nyckeltal även för arbetsmiljö t ex frånvaro, tillbud och incidenter. Det finns också specifika arbetsmiljörisker för vissa typer av verksamheter som behöver mätas och följas upp t ex oljedimma, ozongenererande
anläggningar och radioaktiva strålningskällor.

5.2 Indikatorer för ledningsprestanda (MPI)
Utbildning och medvetenhet

Många företag har börjat med intern miljöutbildning. På ett stort svenskt
företag med flera tusen anställda fick alla en miljöutbildnings-CD. N ä r de
kört igenom programmet kunde de utföra ett enklare test, och de som
klarade testet fick ett diplom. Samtidigt fördes statistik över hur stor del
av personalen som genomgått utbildningen.
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Företagsspecifikt arbete

Det finns exempel på att företag valt att mäta "medvetandehöjning". Ett
stort kemiföretag inom E U valde att börja miljöarbetet genom att försöka
påverka de anställdas resvanor till och från jobbet. Sådana förändringar är
svåra att åstadkomma, åtminstone om de ska bli bestående. Det hänger
väldigt mycket på lokaliseringen hur man kan ta sig till jobbet.
Att premiera miljöidéer är ytterligare ett arbetssätt. Vanligen har företaget
redan idag en idéverksamhet, och den kan naturligtvis kompletteras med
miljöidéer. A t t mäta antalet idéer kan vara ett bra sätt att avläsa företagets
entusiasm och motivation.
Utbildning och medvetenhet borde kunna utvecklas mer än vad som idag
är fallet på de flesta företag. Det gäller att komma ihåg att utan personalens
kunskap och engagemang blir det tungt att driva ett miljöarbete.
Intern o c h extern kommunikation

Att visa miljönivån via nyckeltal kan i sig vara en viktig miljöaktivitet, för
att visa personalen att det händer något. Antal möten eller utskick med
miljöinformation kan mätas.
För att underlätta kommunikationen med kimd kan någon form av
miljömärkning för produkten användas (svanen, egen märkning eller en
miljövarudeklaration). Antal miljömärkta produkter i sortimentet kan vara
ett mätetal.
Leverantörer

Det kan tänkas att vissa företag vill styra upp samarbetet med leverantörer
mer än att bara räkna transporter. Man kan tänka sig att mäta antal leverantörer med miljöledningssystem, antal bilar med ickefossilt bränsle hos leverantören, eller andra "gröna" kriterier. Det kan dock uppstå svårigheter med
att mäta miljöarbetet för parter utanför den egna verksamheten kontinuerligt, eftersom det kräver deras medverkan.
En långväga leverantör medför oftast längre transporter och därmed större
miljöpåverkan. Ett mätetal på andelen leverantörer som finns inom en viss
radie kan därför vara intressant.
Transporter av råmaterial kan behöva specificeras mer än i de gemensamma
miljönyckeltalen. V i d skrymmande gods kan volym vara en viktig parameter.
O m det är vikten som har störst betydelse kan alternativa koncentrationer av
en produkt, halvfabrikat och liknande beaktas.
En del större företag har tagit fram en egen leverantörsstandard i huvudsak inriktad på kvalitet men också med miljöinslag. Sedan har de byggt upp
en egen revisionsorganisation som arbetar tillsammans med inköpsavdelningen. I
de leverantörsrevisioner som då görs mäts leverantörerna gentemot varandra
och poängsattes i vad mån:
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a) Leverantören har ett systematiserat kvalitets- & miljöarbete.
b) Leverantören lever upp till sina egna mål och policys.
Nödlägesberedskap

Brand och explosion medför en avgörande miljöpåverkan utöver de rent
materiella och personella skador som kan förväntas. Släckvatten, rökbildning
samt förstörda resurser är exempel på sådant. Indikatorer för nödlägesberedskap kan vara antal övningar av olika typ, antal incidenter, antal olyckor av
olika typer, etc.
Produktkoncept

Produktlösningar kan vara mer eller mindre miljöanpassade vad gäller val av
råvaror, tillverkning, användning och destruktion. O m det finns aktiviteter
för att få fram ett ökat miljömedvetande hos användaren eller att hjälpa användaren att använda produkten på ett miljöriktigt sätt kan detta mätas. Att
mäta användarens beteende är svårt men det går däremot att mäta hur stora
insatser som har gjorts för att lära användaren ett miljöriktigt beteende.
Destruktionsfasen för produkten är ofta viktig. V i ser idag en avfallshanteringstrend där soptippar stängs och där dioxindebatten försvårar för förbränningsalternativet. Återanvändning och återvinning kommer att vara allt
viktigare. Att mäta hur mycket av produkten som kan återanvändas eller
återvinnas är därför väsentligt.
Ett kopieringsmaskinföretag i Japan återtar de förbrukade maskinerna och
plockar ut en hel del detaljer av lägre tekniskt värde, som rengörs och sätts in
i nya maskiner igen. Detta som en del av den s k funktionsförsäljningen som
blir allt vanligare. O m företag har sådan specifik form av återvinning eller
återanvändning bör den lyftas fram via nyckeltal.
Investeringar o c h miljökostnader

Miljöinvesteringar är alltid lockande, men ofta svåra, att mäta. Man får lätt
kritik från en utomstående betraktare eftersom begreppet miljöinvestering
är ganska luddigt. Investeringar i utrustning som begränsar eller förhindrar
förorening bör alltid kunna ses som en miljöinvestering även om det finns
andra fördelar också.
Att avsätta en summa pengar till någon ideell miljöorganisation kan vara
en tydlig handling och kan mätas som ett årligt miljöekonomiskt åtagande.
Andra satsningar kan vara att sponsra miljöprojekt eller miljöaktiviteter i den
region företaget verkar inom. Detta skulle kunna mätas via nyckeltal för att
visa på företagets miljöengagemang.
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Bilaga A

Inventerings

Sågverket AB

O m s ä t t n i n g (kkr)
Sågad vara (m^)
Sågad vara (ton)

MlUÖBELASTNINGSMÄTT

KOMMENTAR

Elenergi (MWh)

Totalt i n k ö p t elenergi

Grön el (MWh)

_ _ _ _ |

El märkt m e d "Bra m i l j ö v a l " samt el från sol,
vind och biobränsle

Biobränsle (MWh)

Egen f ö r b r ä n n i n g

Förbränningsolja

Egen f ö r b r ä n n i n g

Fordonsbränsle bensin (MWh)

Interna transporter

Fordonsbränsle diesel (MWh)
Fordonsbränsle naturgas (MWh)
Fordonsbränsle etanol (MWh)
Fordonsbränsle m e t a n o l (MWh)
Fordonsbränsle biogas (MWh)
Total energi (MWh)

R u n d t i m m e r (m^fub)
R u n d t i m m e r (ton)
Farliga kemikalier

Kemikalier märkta g i f t i g a (dödskalle), miljöfarliga ( d ö d fisk och träd) samt kemikalier
på KEMI:s OBS och begränsningslista

Olja och fetter
M ä n g d bindströ (kg)

M e d bindströ avses strö som används v i d
f ö r p a c k n i n g , t o r k s t r ö ingår inte

Förpackning stål (kg)
Förpackning plast (kg)
Förpackning p a p p e r (kg)
Övriga förpackningar (kg)
Totalt f ö r p a c k n i n g a r (kg)
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Bilaga A

Inventeringsverktyg

forts

MlUÖBELASTNINGSMÄTT

KOMMENTAR

Utsläpp av fossilt CO^ (kg)

Utsläpp från egna a n l ä g g n i n g a r

Utsläpp av NO^ (kg)
Utsläpp av SO^ (kg)
Utsläpp av stoft (kg)

Antal t k m m e d lastbil
Antal t k m m e d tåg
Antal t k m m e d båt
Medelavstånd till skog

O m m ä t n i n g av t k m inte sker, fyll i
medelavstånd till skog

Totalt avfall (kg)

Definition e n l i g t renhållningsförordningen

Avfall till d e p o n i (kg)
Aska till d e p o n i (kg)

Aska som återförs till skog
redovisas ej

Farligt avfall (kg)
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Bilaga B

Miljödata energi

I denna bilaga finns energiinnehåll och emissionsfaktorer för olika energisla^
Data är hämtade från Miljöfaktabok för bränslen^.
Tabell 1

Energiinnehåll

i olika

BRÄNSLE

bränslen.
ENERGiiNNEHÅLL

DENSITET

kWh/kg

kg/m^

bränsle

Kol

7,56

800

Naturgas

14,42

0,75

Eldningsolja 1

11,86

840

Eldningsolja 4

11,39

935

Eldningsolja 5

11,28

950

Avfall

10,0

200

Gasol

12,81

2,4

Miljöfaktabok för bränslen. Uppenberg et al. I V L Svenska Miljöinstitutet AB. 2001.

33

Miljönyckeltal för trävaruindustrin

BildQd B forts
Tabell 2

Emissions faktorer per M Wh för olika

energislag.

Kg fossil C O / M W h

KgSOJtmh

Kg N O ^ M W h

Vanlig elenergi

28

0,047

0,048

Miljöanpassad elenergi^

0

0,047

0,048

Fjärrvärme från okänd källa

99

0,19

0,23

Fjärrvärme från olja

301

0,71

0,39

Fjärrvärme från kol

360

0,2

0,22

Fjärrvärme från trädbränsle

0

0,14

0,27

Fjärrvärme från tallbeckolja

0

0,13

0,36

Fjärrvärme från avfall

83

0,16

0,23

Fjärrvärme från el till e l p a n n o r

28

0,047

0,048

Fjärrvärme från el till v ä r m e p u m p a r

9,3

0,016

0,016

Fjärrvärme från t o r v

349

0,51

0,25

Fjärrvärme från naturgas

222

0

0,19

Egen f ö r b r ä n n i n g av mineralolja

318

0,13

0,31

Egen f ö r b r ä n n i n g av naturgas

205

0

0,17

Egen f ö r b r ä n n i n g av trädbränsle

0

0,19

0,29

Egen f ö r b r ä n n i n g av biogas

0

0

0,21

Fordonsbränsle gasol

187

0

0,1

Fordonsbränsle bensin

266

0,033

0,13

Fordonsbränsle diesel

266

0,002

0,9

Fordonsbränsle naturgas

187

0

0,1

Fordonsbränsle etanol

40

0,007

0,065

Fordonsbränsle biogas

0

0

0,1

Fordonsbränsle RME

0

0

1

ENERGISLAG
El

Fjärrvärme

Egen förbränning

Fordonsbränslen

Specificerad el enligt kriterierna "Bra Miljöval" samt specificerad el från sol, vind, vatten eller biobränsle.

34

Bilaaa C

Bilaga C

Miljödata för

Data är hämtade från Närverket för transporter och miljön'**då inte annat
anges i tabellen. Med C O , avses fossil C O , i samtliga tabeller.

Tabell 1

Emissionsfaktorer

per tonkm vid

lastbilstransport.
CO

NO,

SO.

C.H,

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

Lastbiltransport 141, Euro 0

176

0,525

3,47

0,043

0,465

Lastbiltransport 141, Euro 1

176

0,225

1,77

0,043

0,195

0,0343

Lastbiltransport 141, Euro 2

176

0,165

1,57

0,043

0,159

0,0253

Lastbiltransport 241, Euro 0

136

0,194

2,25

0,0337

0,168

0,0518

Lastbiltransport 241, Euro 1

136

0,174

1,45

0,0337

0,148

0,0268

Lastbiltransport 241, Euro 2

136

0,134

1,25

0,0337

0,123

0,0198

Lastbiltransport 401, Euro 0

52,4

0,0724

0,871

0,0131

0,0626

0,0197

Lastbiltransport 401, Euro 1

52,4

0,0664

0,541

0,0131

0,0576

0,0107

Lastbiltransport 401, Euro 2

52,4

0,0494

0,461

0,0131

0,0476

0,00738

Lastbiltransport 601, Euro 0

48,1

0,0662

0,789

0,0117

0,0572

0,0186

Lastbiltransport 601, Euro 1

48,1

0,0612

0,489

0,0117

0,0522

0,00941

Lastbiltransport 601, Euro 2

48,1

0,045

0,419

0,0117

0,0432

0,00671

SO,

C,H,

PM

Metan

Tabell 2 a Emissions faktorer per tonkm vid
CO,
g/ton km

CO
g/ton km

PM

1

CO,

g/ton km

g/tonkm 1
0,192

tågtransport.
NO.
g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

0,00005

0,00003

Tåg
Eltåg
Dieseltåg

0,468

0,0002

0,275

0,00008

0,00004

17,8

0,0195

0,357

0,004

0,023

Tabell 2 b Emissions faktorer per tonkm vid

Transportfartyg, <2000 ton
Transportfartyg, 2000-8000 ton
Transportfartyg, >8000 ton

0,008

0,0005

sjötransport.

CO,
g/ton km

CO

NO.

SO.

C.H^

PM

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

g/tonkm

30,8

0,042

0,729

0,515

0,020

0,024

22

0,025

0,54

0,36

0,018

0,020

15,4

0,009

0,429

0,262

0,020

0,020

wvw.ntm.a.se
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Tabell 3

Emissionsfaktorer

per liter bränsle.

Kg COjnter

KÄLLA

Fordonsbränsle bensin

3,0

STÖ

Fordonsbränsle diesel

2,7

ntm.a.se

Fordonsbränsle naturgas

0,0025

Boström 1998

Biobränsle
(RME, etanol, m e t a n o l , biogas)

Tabell 4

Emissionsfaktorer

per

0

personkm.
Kg C 0 2 / p e r s . k m

KÄLLA

•

Bil

0,088

www.sj.se

Tåg

0,010

www.sj.se

Flyg

0,148

www.sj.se
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Tabell 7

Miljöbelastning

Data från projektet
per ton

produkt.
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Bilaga D forts
Tabell 2
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Miljöbelastning

per kkr

omsättning.

Biiaga E

Bilags E
o
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Data fran trävaruindustrin
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Denna handbok riktar sig till företag som vill arbeta med
näringslivsgemensamma miljönyckeltal.
Företag som väljer att använda de gemensamma miljönyckeltal som rekommenderas i denna handbok slipper göra
en egen stor inventering av samtliga miljöaspekter och kan
börja mäta relevanta indikatorer direkt. Dessutom finns
färdiga inventeringsinstruktioner som gör det möjligt att
jämföra indikatorerna år från år eft:ersom de inventeras på
samma sätt varje gång. Det blir också möjligt att jämföra det
egna företagets resultat med ett genomsnitt för alla företag
som beräknar nyckeltalen.
Handboken har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan
fyra branscher. Företag från verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin, trävaruindustrin och grafiska medieindustrin har
deltagit i projektet. Fiandboken finns i olika versioner för
respektive bransch.
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