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Så här använder du handledningen 
Handledningen "Miljöstyrd produktutveckling - steg för steg" från Trätek är framtagen för 
att kunna användas av mindre företag inom sågverks- och träindustrin. Egentligen förutsätts 
ingen djupare kunskap inom miljöområdet, men givetvis krävs det en ambition inom företa
get att utveckla produkterna till konkurrenskraftiga erbjudanden - även med hänsyn tagen 
till minskad miljöpåverkan. 

De olika stegen i arbetet beskrivs i vart och ett av kapitlen. I kapitlen ges också exempel 
från tre tillverkare av träförpackningar. Dessa tillverkare har i det föregående utvecklings
projektet ställt upp med sin interna information och sina resultat av arbetet med miljöstyrd 
produktutveckling. De har också gett tillgång till sina leverantörer av insatsmaterial, sina 
kunder och slutförbrukare, transportörer m fl. Det föregående utvecklingsprojektet har ge
nomförts inom N U T E K s MPU-program. 

I de olika stegen i Träteks arbetsmodell för miljöstyrd produktutveckling behöver man ta 
kontakt med bl a intressenter, kunder och leverantörer. För detta ändamål har förslag till 
kontaktbrev utformats och frågeformulär förberetts att användas antingen postalt eller vid 
besök. Till arbetsunderlaget hör också checklistor att fylla i samt tabeller och "lathundar" 
för enklare beräkningar. Allt detta material är tillgängligt att ladda ner från Träteks hemsida 
för köparen av handledningen. Adressen för detta hittar du på pärmens insida, nere till vän
ster. För den köpare som inte har tillgång till internet, kan motsvarade material erhållas i 
pappersform för egen kopiering kostnadsfritt från Trätek. Vid beställning ange "adressen" 
och Trätek Rapport L 0109016 

I Träteks modell behöver man inte genomföra en regelrätt livscykelanalys ( L C A ) från 
"vaggan till graven". Emellertid berörs även detta förfaringssätt, om än ytligt, i handled
ningen. För fördjupning av hur man använder L C A vid miljöstyrd produktutveckling rekom
menderas Träteks handledning "Miljöstyrd produktutveckling - med hjälp av L C A " som 
har publikationsnummer 0009031 och kan beställas från Trätek. 

Lycka till ! 

Stockholm i september 2001 



utveckling genom ständiga förbättringar 

Miljöarbetet enligt ISO 14000-serien 
kan vara både organisationsorienterat 
och produktorienterat. 

Miljöledning går i stora drag ut på 
att 
• Identifiera företagens betydande 

miljöaspekter. 
• Ställa upp miljömål utifrån bety

dande miljöaspekter. 
• Ta fram ett program för hur målen 

skall uppnås. 
© Införa rutiner för att säkerställa att 

policy, lagstiftning och åtgärder 
följs. 

Syftet med miljöledningssystem är 
att organisera miljöarbetet på ett före
tag. Miljöledningssystemet skall säker
ställa att verksamheten bedrivs efter 
fastställda rutiner för att minska miljö
påverkan. 

Livscykelanalys ( L C A ) är en metod 
att systematiskt beskriva och utvärdera 
en produkt under hela dess livscykel -
från vaggan till graven - utan hänsyn 
till företagets organisation. I Träteks 
koncept för miljöstyrd produktutveck
ling (MPU) är utgångspunkten att in
tegrera dessa båda inriktningar, som i 
illustrationen här intill. Träteks M P U -
koncept utgår således både ifrån ett 
produktorienterat l ivscykeltänkande 
och den bakomliggande tanken med 
ständig förbättring i mi l jö lednings-
systemet. 

Trätek-metoden 
Miljöledningssystemets grundtanke om 
ständig förbättring kan förenklat beskri
vas i en ständigt rullande arbetsgång 
innehållande stegen: planera, genom
föra, följa upp och förbättra. En viktig 
utgångspunkt i Träteks koncept är att 
använda och vidareutveckla redan ac
cepterade och tillämpade metoder samt 
utnyttja erfarenheter från befintliga 
MPU-projekt. 

Genom att utöka miljöledningssy
stemet med ett produktorienterat livs-

Not. Det kan noteras att det finns olika miljö
ledningssystem. De vanligaste är ISO 
14001 och EMAS. ISO-standarden är inter
nationell medan EMAS är ett frivilligt miljö
styrningssystem inom EU. Skillnaden mel
lan dessa är liten; EMAS följer ISO 14001 
med tillägg av en offentlig årsredovisning. 
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Miljöarheter enligt ISO 14 000 där ett organisationsorienterat synsätt integreras 
med ett livscykelperspektiv på produkterna. 

cykelperspektiv och sedan smälta sam
man dessa under ett gemensamt mål 
erhålls ett integrerat och operationellt 
miljöverktyg. Syftet med verktyget är 
att erhålla: 

• ett praktiskt och förenklat miljö
arbete med ständig förbättring 

• internt kostnadseffektivt arbetssätt 
• ökad förståelse för företagets mil

jöpåverkan i förhållande till pro
dukternas livscykel 

• en bra bas för att fördjupa företa
gets miljöengagemang 

• en långsiktig strategi där miljö och 
ekonomi samverkar. 

Företag har olika ambit ionsnivå, 
kompetens, resurser och möjligheter att 
genomföra miljöstyrd produktutveck
ling. Konceptet i sin helhet är tänkt att 
fungera på alla företag medan verkty
gen som företagen arbetar med varie
rar beroende på ambitionsnivå eller 
resurser. 
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Träteks arbetsgång för miljöstyrd produktutveckling (MPU) är indelad i lyra 
faser med en övergripande produktvision. 



Arbetsgången 
steg for steg 
Produktvision 
En produkt tillverkas för att fylla en viss 
funktion. Produktutveckling handlar 
om att tillfredsställa kundernas behov 
på bästa möjliga sätt. Funktionen är den 
viktigaste frågan. Miljöstyrd produktut
veckling handlar om att skapa maximal 
nytta till minimal miljöbelastning. Det 
gäller således att först specificera vil
ken eller vilka funktioner produkten 
skall fylla och sedan finna bästa lös
ningen från miljösynpunkt. 

Nulägesanalys 
Nulägesanalysen syftar till att identi
fiera betydande miljöaspekter och krav/ 
önskemål från intressenter på produk
ten ur ett livscykelperspektiv. Dessa 
parametrar skall tjäna som beslutsun
derlag för den miljöstyrda produkt
utvecklingen. 

Nulägesanalysen består av: 

• metod för framtagning av bety
dande krav/önskemål från intres
senter på produkten ur ett livs
cykelperspektiv, 

• metod för framtagning av bety
dande miljöaspekter för produkten 
ur ett livscykelperspektiv, 

• kvantifiering av betydande miljö
aspekter baserat på Träteks kon
cept för miljödeklarationer. E n 
förenklad metod för miljövärde
ring med relevanta nyckeltal till-
lämpas. 

Anledningen till att hålla isär bety
dande miljöaspekter och viktiga krav/ 
önskemål från intressenter är att stan
darden ISO 14 001 inte tillåter att öns
kemål beaktas vid bedömning av bety
dande miljöaspekter. Nulägesanalysen 
ger ett beslutsunderlag till värderings-
och prioriteringsfasen. 

Värdering och prioritering 
Syftet med värdering och prioritering 
är att få fram idéer till hur produkten 
kan förbättras. Skillnaden från traditio
nell produktutveckling är att större hän
syn skall tas till miljöfrågor i den miljö-
styrda produktutvecklingen. Här kom
mer alltså miljön in som ytterligare en 
aspekt att beakta vid förslag på ny pro
dukt. 

Beslutsunderlaget från nulägesanaly
sen, d v s betydande miljöaspekter och 
vikliga kiav och önskemål från intres
senter, är tänkt att integreras i företa
gets normala arbetssätt vid produkt
utvecklingen, som ju oftast tar fasta på 
funktionen under användningsfa.sen. 

Genomförande 
Under genomförandefasen kommer 
företaget att ta fram en prototyp eller 
börja producera den förbättrade pro
dukten i större skala. I många fall kan 
produkten förbättras från mi l jösyn
punkt utan att det påverkar produktens 
övriga prestanda. 

Uppföljning 
Uppföljningen kan delas upp i två de
lar, dels uppföljning av den f örbättrade 
produkten, dels uppföljning av det ge
nomförda arbetet. 

Uppföljningen av produkten görs 
framförallt med hjälp av nyckeltal som 
visar miljöprestanda före respektive ef
ter förbättringen. Denna förbättrade 
miljöprestanda kan sedan kommuni
ceras till intressenterna, såväl kunder 
som myndigheter. Även det genom
förda arbetet behöver kommuniceras 
och dokumenteras för att ta tillvara 
nyttiga erfarenheter. Kommunikatio
nen kan ske i form av miljöredovis
ningar, informationsblad och reklam
broschyrer. 

Hjälpmedel 
Under rubriken "Hjälpmedel hänvisas 
till det material - checklistor, brev
förslag, frågeformulär och lathundar 
för beräkning - som kan hämtas hem 
från Träteks hemsida eller beställas 
gratis från Trätek. 

Checklista 1 beskriver den generella 
arbetsgången för hela processen och 
kan användas för planeringen av ett 
projekt inom "Miljöstyrd produktut
veckling". 

Praktiskt exempel 
För att illustrera och göra arbetsgången 
tydlig har vi valt ett par träförpack
ningar som exempel. I det föregående 
projektarbetet inom N U T E K s MPU-
program har dessa företag varit "test
piloter". Trätek har fått tillgång, inte 
bara till företagens interna information, 
utan också till information från företa
gens leverantörer av insatsmaterial, 
kunder och slutförbrukare, transpor
törer m fl. 

Träförpackningar är lämpliga exem
pel beroende på att livscykeln med rå-
varuuttag, tillverkning, användning, 
återanvändning och slutöde är tidsmäs
sigt överblickbar. Uppfattningar, erfa
renheter och siffervärden finns även för 
produktemas slutfas, något som annars 
måste byggas på antaganden när livs
cykeln sträcker sig över 30,50 och ända 
till 100 år. Dessutom är träförpackning
ar bekanta produkter som de flesta fö
retag kommer i kontakt med i det dag
liga arbetet. 

De tre olika förpackningar som in
gått i projektarbetet har varit en pall-
krage från NI A B Hestra, en monterbar 
och demonterbar ply woodförpackning 
från Foldy Pack och en specialpall för 
pappersindustrin från B H B Trä A B . 

Rywood Spik ! Metallbeslag " En^baliage- • Emballage- I I S ^ ' ° " ; ^ ä n -
^ • tillverkare • användare • • oertagare 

Skog och sågverk: 
AssiDomän 
Hedin-KrylboAB 

Plywoodtillverkare: 
Schauman Wood, Finland 

Spiktillverkare: 
Gunnebo Fastening 

Metallheslag: 
Folke Stålaktiebolag, Borlänge 

Emhallagetillverkcire: 
B H B Trä A B , Bräkne Hoby 
Foldy Pac Skultuna A B , Skultuna 
Niab Hestra A B 

Användare: 
A B B , Arboga och Västerås 

Transportörer: 
Schenker-BTLAB 

Sliitomhändertagare: 
Vafab. Västerås 

Exemplets bakomliggande projekt har engagerat samtliga foretag utefter förpackningamas livscykelkedja. 



I exemplet följs tre ticiförpackiuni>ar. en moitterhar och ilcnumterhar plywoodförpackniii!^ 
från Foldy Pac Skultuna AB . . . 

en pal I krage från Niab Hest ra AB och . . . en specialpall från BHB Trä AB. 

För de olika stegen i arbetsgången används i exempelrutor resultat frän intervjuer 
och sammanställningar från de tre företagens verksamhet. Eftersom produkternas 
användning många gånger är likartad har vi valt ut sådant underlag som bäst 
illustrerar respektive steg. För fullständig beskrivning och all detaljinformation 
hänvisas till Träteks Rapport P 0103008 Miljöstyrd produktutveckling i trä
industrin. 
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Behov och 
miljöbelastning 
En lämplig start på arbetet incil miljö-
anpassad produktutveckling är att göra 
en funktionsanalys och därefter utar
beta en produktvision. Vid produktut
veckling handlar det om att presentera 
ett erbjudande på marknaden - till kun
den - som är konkurrenskraftigt. Grun
den i ett sådant erbjudande är inom vår 
bransch oftast en fysisk produkt. Men 
för att uppfylla kundens samlade be
hov kan även olika prestationserbju
danden och tjänster kopplas till produk
ten. 

Idag ställs emellertid vidare krav och 
nya (inskemål på en produkt eller ett 
erbjudande. Låg (liten) miljöpåverkan 
är ett sådant önskemål som ibland ut
trycks som ett starkt kra\. 1 miljöstyrd 
produktutveckling handlar det följakt
ligen om att specificera den funktion 
och det behov som vår prcxlukt och vårt 
erbjudande ska tillfredsställa samt att 
klara liella med minimal miljöbelast
ning. Därför är del lämpligt att i ett ti
digt skede uora en funktionsanalys. 

Funktionsanalys 
I en funktion.sanalys b()r loljande frå
gor utredas / 1. 2/. 
• Vi lken är produktens huvud

funktion? 

• Vilka övriga funktioner efterfrå
gas? 

• Hur väl fyller produkten dessa 
funktioner? 

• Finns det andra sätt alt Kisa dessa 
funktioner? 

• Kan fler funktioner läggas till för 
i i i i bättre uppfylla kundernas krav? 

• Kommer kundernas behov att för
ändras i framtiden? 

• Kan framtida behov Kisas genom 
all f(>r;indra produkten? 

Produktvisionen kan. som tidigare 
nämnts, liknas vid en miljcipolicy som 
används i företagens miljciarbete. Både 
produktvisionen och miljöpolicyn ut
gör ett ramverk som beskriver företa
gets intentioner och färdriktning med 
miljöarbetet. Med produktvisionen som 
utgångspunkt är det lättare att ta fram 
riktlinjer lör produktutvecklingen och 
något att stödja sig på under arbetets 
gång. Det klargör också förde inblan
dade piulema vad man vill åstadkomma 
med prcxluktutvecklingen. 

Nedanstående avsnitt ger en vägled
ning för framtagningen av en produkt-
\ isioii som exemplifieras med resultat 
från pilotstudierna. 

Vägledning for 
produktvision 
Tillvägagångssättet kan vara att led
ningen eller de .som ansvarar tor pro
duktutvecklingen g e n o m f ö r en s k 
brainstorming med följande innehåll: 

• Skri\ ner intentionerna med miljö-
anpassad produktutveckling. 

• Sammanfatta i en produktv ision. 

• Stäm av med andra uttalanden och 
intentioner som t ex ekonomi, 
miljöpolicy, kvalitet, hälsa, säker
het cK-h affärsidé. 

• Skriv en preliminär produktvision. 

• Fa.stslå en produktvision efter be
länkande med eventuella ändringar. 

Ett bra sätt att påbörja arbetet kan 
vara att titta på andras visioner. Det är 
d(Kk viktigt att produkt\ isionen byg
ger på egna värderingar, torhållanden 
och föruisiitlningar. 

Nedanstående uttalanden kan fun
gera som inspirationskälla. 

• Företagets produkter skall uppfat
tas som det miljövänligaste alter-
nali\et pa marknaden. 

• Med små steg i rätt riktning skall 
miljöbelastningen fran våra pro
dukter minska sett ur ett livscykel
perspektiv. 

• Hänsyn till intressenters krav och 
(Miskemål samt betydande miljö
aspekter för produkten sett ur ett 
li\ seykelperspektiv utgör de vik
tigaste grundstenarna vid vår pro-
duktut\eekling. 

• Den långsiktigt hållbara produkten 
är en ledstjärna för vår produktut
veckling. Med ständiga mil jö
förbättringar av produkten skall vi 
närma oss vårt mål som ger minsta 
möjliga miljöbelastning. 

På samma sätt som samhället strävar 
mot en långsiktigt hållbar utveckling 
kan produktutvecklingen sträva mot en 
miljömässigt hållbar produkt. Den håll
bara produkten som inte kan förknip
pas med någon som helst miljöbelast
ning är orealistisk att uppnå. Den kan 
d(Kk tjäna som en ledstjärna .som milji)-
arbetet strävar mot. 

Med den långsiktigt hållbara produk
ten som utgångspunkt är det lättare alt 
la fram riktlinjer för produktutveck
lingen. Arbetssättet syftar till att med 
hjälp av ständiga förbättringar nå en 
långsiktigt hållbar prcxiukt. Att genom
föra "det stora språnget" är sällan rea
listiskt, beroende på exempelvis mark-
naiissiuiation. tekniska eller ekonomis
ka svårigheter. Det viktiga är dock att 
ta små steg i rätt riktning. 

Under arbetet med att ta fram pro
duktvisionen avgörs om den befintliga 
produkten skall förbättras eller om en 
ny produkt skall tas fram för att möta 
funktionskraven (redesign respektive 
nydesign). 
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"Med små s\eg i rat! riktning ska miljiy-
belastningen minskas". 

"Strävan att återanvända skall leda företaget till ständiga miljöförbättringar' 

"Den funktionella produkten som ger minsta möjliga 
miljöbelastning ". 

'Maximalt godsskydd till minsta möjliga kostnad' 

Exempel på funktionskrav för transportförpackningar 

Inom transportförpackningsindustrin är kravet ofta 
maximalt godsskydd till minsta möjliga kostnad. I och 
med att Förpackningsförordningen kom har även 
återanvändnings- och återvinningsaspekterna kommit 
med som viktiga funktioner att beakta. Det innebär som 
exempel att det kan vara olämpligt att blanda flera 
material i en konstruktion eller att det finns krav på lätt 
demonterbarhet av en förpackning. 

Exempel på produktvisioner för träemballage 

I vår tillverkning av emballage skall varje medar
betare ha ett naturligt resurs- och miljötänkande. 
Strävan att återvinna, återanvända, energiminimera 
samt utnyttja produktens och materialets alla egen
skaper skall leda företaget till ständiga miljö
förbättringar. 

Den funktionella produkten som ger minsta möj
liga milj()belastning är ett mål för vår produktion. 
Med små steg i rätt riktning ska miljöbelastningen 
minskas. Det ger ett ständigt förbättringsarbete i fö
retaget. 
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Underlag för förbättring 
Nulägesanalysen skall ge ett beslutsun
derlag för hur en produkt kan förbätt
ras från miljösynpunkt. Analysen ska 
lyfta fram viktiga miljöaspekter för 
produkten sett ur ett livscykelperspek
tiv och ge produktutvecklaren en bild 
av vad som bör förbättras. Viktiga 
miljöaspekter kan exempelvis vara bio
logisk mångfald i .skogsbruk, energian
vändning vid tillverkningsprocesser, 
transporter, emissioner och produktion 
av avfall. Olika produkter påverkar mil
jön på olika sätt och syftet är att kart
lägga vilken miljöbelastning den spe
cifika produkten har. När det gäller att 
analysera en produkts miljöpåverkan 
bör detta göras, inte bara med hänsyn 
till tillverkningsprocessen utan med 
beaktande av hela livscykeln från 
råvaruutvinning, via tillverkning och 
användning till slutligt omhänderta
gande. 

En annan del i nulägesanalysen är 
att identifiera vilka krav och ön.ske-
mål som olika intressenter har på pro
dukten. Krav och önskemål kan vara 
nog så viktiga vid produktutveckling. 
Ibland kan krav cx:h önskemål från t ex 
myndigheter eller kunder vara av större 
betydelse än de betydande miljöaspek
terna för att bibehålla produktionen el
ler öka marknadsandelar. 

En nulägesanalys d v s att identifiera 
betydande miljöaspekter samt krav och 
önskemål från kunder/intressenter på 
produkten, kan genomföras på många 
olika sätt. Här presenteras såväl förenk
lade som mer fullständiga metoder. 

Intressentanalys 
Intressentanalysen syftar till att fånga 
upp miljökrav/önskemål på produkten 
från olika intressenter. Krav och öns
kemål kan ha stor betydelse när det 
gäller att få leverera till en kund eller 
ej. Det kan också vara frågan om till
stånd att få tillverka produkten och an
dra myndighetsbeslut. Här finns en 
möjlighet att anpassa sin produkt till 
framtida krav och önskemål och där
med kunna konkurrera bättre på mark
naden. 

Intressenter som kan ställa krav eller 
önskemål på produkter i mil jösam-
nuinhang kan vara många. Här ges 
några exempel. 

* Regering, riksdag och myndigheter 
ställer krav/önskemål genom lag
stiftning, avgifter, skatter, miljö
nyckeltal m m. 

® Miljöorganisationer ställer krav/ 
önskemål genom påtryckningar, 
miljömärkning, opinionsbildning 
m m. 

* Media ställer krav/önskemål genom 
vidarebefordran av andras önske
mål och är kanske den mest kraft
fulla aktören som kan höja företa
get/produkten till skyarna eller få 
företaget att framstå som något då
ligt. 

* Närboende ställer krav/önskemål 
genom att de vill ha en bra boen
demiljö utan buller, farliga utsläpp 
m m. 

® Konkurrenter ställer indirekt krav/ 
(inskemål genom att försöka få .sina 

produkter att framstå som bättre än 
andras. 

• Finansiella institut, t ex banker och 
försäkringsbolag ställer krav/öns
kemål genom att premiera miljö-
anpassade företag. 

® Slutkunder/konsumenter ställer 
krav/önskemål genom att de vill ha 
ett bra miljöval. 

• Företagets kunder ställer krav/öns
kemål för att de i sin tur vill fram
stå som miljöanpassade. 

® Företagets egna miljöarbete inne
håller strategier, miljömål m m som 
bör beaktas. 

Större företag kan många gånger av
dela rejäla resurser för att ligga i den 
absoluta frontlinjen vad gäller miljö
arbete. Detta blir svårare ju mindre fö
retaget är. Därför kan del vara klokt att 
snegla på de krav som de större företa
gen ställer och att försöka fånga upp 
de impulser som redan finns eller som 
kan skönjas på marknaden och i sam
hället i stort. Intressentanalysen, så som 
den beskrivs här, kan därior vara an
gelägen för det mindre företaget. 

Genom att viktiga intressenter iden
tifierar vilka miljökrav och önskemål 
som kan knytas till produkten, erhålls 
en bild av vad som bör beaktas vid 
produktutvecklingen. 

Hjälpmedel 
Ett frågeformulär för att ta reda på 
inu-essentemas miljökrav och önskemål 
finns exemplifierat i checklista 2. For
muläret innehåller även komplette
ringar för att fånga upp frågor som rör 
framtiden och andra synpunkter av in
tresse. Till checklista 2 finns ett förslag 
til) brevinnehåll eftersom åt.skilliga av 
intressenterna måste kontaktas postalt 
av kostnadsskäl, men var beredd att 
göra uppföljande och förklarande tele
fonsamtal. 

Innan frågeformuläret skickas ut 
må.ste intressenterna identifieras. I för
sta hand kommer förstås kunder som 
redan nyttjar produkten men det kan 
också vara framtida kunder som ännu 
inte använder produkten, offentliga 
upphandlare eller myndigheter som t ex 
Konsumentverket. Det gäller att tänka 
på intressenter i vid bemärkelse för att 
få in en så bred bild som möjligt. 



Betydande miljöaspekter 
Nästa steg i nulägesanalysen består i 
att beskriva de betydande miljöaspek
terna för vår produkt. Denna beskriv
ning kan göras på olika nivåer, kvalita
tivt och kvantitativt. Kvantifieringen 
kan dessutom ske med olika grader av 
fördjupning och detaljeringsgrad. 

Metoden, att arbeta med betydande 
miljöaspekter, baseras på att identifiera 
hela kedjan av företag av betydelse i 
produktens livscykel. Genom att iden
tifiera vilka betydande miljöaspekter, 
knutna till produkten, varje verksam
het i kedjan har så erhålls en bild av 
vilka miljöaspekter .som bör beaktas 
för produkten sett ur ett livscykelper
spektiv. 

Identifiering av 
betydande miljöaspekter 
För att ta reda på de betydande miljö-
aspektema används ett enkelt formulär. 
För företag utefter livscykelkedjan som 
har miljöledningssystem är fonuuläret 
mycket enkelt att fylla i eftersom de 
betydande miljöaspekterna redan är 
identifierade. En fördel med ett certi-
fierat miljöledningssystem är också att 
miljöaspekterna är granskade av en 
tredje part vilket ger en ökad trovärdig
het. När miljöaspekterna kopplas ihop 
till en hel livscykel med andra företag 
fås dessutom ett vidare perspektiv på 
miljöarbetet. 

Företag som inte har något miljö-

Skärning enligt 
miljöledningssystem 

Råvaruföretag Förådlings-
törelag 

Tillverknings
företag 

Användare Ateranvändare Slutomhänder-
tagare 

Betydande 
miljöaspekter 

Betydande 
miljöaspekter 

Betydande 
miljöaspekter 

Betydande 
miljöaspekter 

Betydande 
miljöaspekter 

Betydande 
miljöaspekter 

Skärning enligt ett ^ ^ 
livscykelperspektiv 

Skärningar för betydande miljöaspekter ur företags- respektive livscykelperspektiv. 

ledningssystem har ändå ofta god kun
skap om vad som påverkar miljön i sin 
verksamhet. Ibland är delar av verksam
heten reglerad i tillstånd från kommun 
eller länsstyrelse vilket kan ge en god 
vägledning. 

Alla miljöaspekter i de tillfrågade fö
retagens miljöledningssystem är dock 
inte aHtid kopplade till just vår produkt. 

Om ett företag producerar produkter 
både med och ulan impregneringsme-
del ska en miljöaspekt som förknippas 
med impregneringsmedel inte tas med 
när en oimpregnerad produkt skall pro-
duktutvecklas. Men vid osäkerhet bör 
man be företagen att ta med miljöaspek
ten och markera med en asterisk {*). 

Genom att arbeta med företagen i 
hela livscykelkedjan minskar risken för 
felkällor i form av antaganden som an
nars kan behöva göras. Dessutom kan 
företagen samarbeta för att minska 
miljöbelastningen. 

Formuläret innehåller även komplet

teringar för att fånga upp andra syn
punkter av intresse. Resultaten kan 
dock redovisas mer eller mindre detal
jerat. 

Hjälpmedel 
Checkhsta 3 innehåller frågeformulär 
för identifiering av betydande miljö
aspekter att användas av de olika före
tagen utefter livscykeln. Checklista 3 
är tänkt att användas av företag som har 
ett miljöledningssystem etablerat. 

Checklista 4 innehåller motsvarande 
frågeformulär men är tänkt att använ
das av företag som inte har miljöled
ningssystem. Denna checkhsta är mera 
beskrivande och innehåller en del be
greppsförklaringar. 

Till checklistorna hor också eu för
slag till text i de brev som sänds till 
företagen utefter liv.scykeln där de om
beds att både beskriva de tidigare 
nämnda miljökraven och önskemålen 
samt de betydande miljöaspekterna. 

Exempel på betydande miljöaspekter frän ett utdrag ur formuläret. 

VI har följande betydande miljöaspekter; miljöaspekter som 
inte kan kopplas till produkten markeras med * 

rAotivering 

Transporter Utsläpp till luft från lastbilstransporter 

Energianvändning Produktionen är energikrävande 

Avfall Produktionen skapar mycket spill och avfall 

Impregnering * Ej relevant för produkten 

Exempel på förenklad sammanfattning av betydande miljöaspekter 

Miljöaspekt Råvaru
företag 

Förädlings
företag 

Tillverknings
företag 

Trans
portör 

Användare Ateran
vändare 

Slutomhän-
dertagare 

Summa 

Transporter X x X X X X 7 

Energian
vändning 

X X X X X 5 

Avfall X X X X X 5 

Utsläpp av lös
ningsmedel 

X X 2 

Biologisk 
mångfald 

X 1 



Exempel på utdrag ur en intressentanalys. 

Vi har följande miljökrav på produkten Motivering 

Kemikalier som används får ej finnas med på 
våra förbuds- och begränsningslistor. 

Kemikalieanvändningen ligger i fokus i vårt 
miljöarbete. 

Information om tillverkningen från miljösynpunkt 
skall finnas tillgänglig. 

Vi gör egna miljödeklarationer. 

Vi har följande önskemål på produkten vad 
gäller miljön 

Motivering 

Enhetlig redovisning av miljödata, se bifogad mall. Underlättar vårt miljöarbete. 

Exempel på sammanställning från några intressenter 

Offentlig 
upphandlare 

Krav: 
Metall får ej innehålla 
tillsatt bly, kadmium eller 
kvicksilver. 

Krav: 
Trä får ej vara be
handlat med trä
skyddsmedel inne
hållande arsenik, 
krom eller koppar. 

Önskemål: 
Trä bör helt eller 
delvis uppfylla 
FSCs* normer. 

Önskemål: 
Tillsats eller ytbefiandlings-
ämnen vilka klassificeras 
som miljöfarliga enligt KIFS** 
och kan medföra skador för 
miljön, får ej förekomma med 
över 1 viktprocent. 

Kund Krav: 
Kemikalier som an
vänds får ej finnas med 
på de svarta och grå 
listorna. 

Krav: 
Information om 
tillverkningen från 
miljösynpunkt skall 
finnas tillgänglig. 

Önskemål: 
Enhetlig redovis
ning av miljödata. 

Slutom-
händertagare 

Krav: 
Fritt från bekämpnings
medel. Kan förbrännas i 
anläggningar med 
mindre krav på rökgas
rening. 

Krav: 
Storleksbegränsning, 
ska kunna flisas/ 
krossas med tillgäng
lig teknik. 

Media Önskemål: 
Lätt att kunna få tag på 
rätt kontaktperson som 
är insatt. 

Miljö
organisation 

Detta berör våra intres
sen perifert. Vi har därför 
inte tid eller resurser att 
delta i intressent
analysen. 

F S C 
Trä bör helt eller delvis 
uppfylla FSCs* normer 

MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

VK'K.n.<iil4. IKViKK NM.UIi;t 

Lastpallar 
EUR-pall 

Fooairt AB. Box 33.820 65 font 
AB Gyllsjd TnliDduUri, 
KoppnrMUIiui S421, 264 91 Klippan 
PaHeo AB. KJev 4.450 73 RabbaUhtde 
Stnndbergs Tri och Pallindimlri AB, 
Grfcer 2161. 362 92 TingiryJ 
ÄsljungapollcQ AB. Vcmnwinorp, 
2S6 92 Akelljunga 

ANVÄNDNING: 

Lastpallen aaväodt för iransporlcr, lag
ring och bameriDg av mäoga typer av 
gods. Den kan användas som lastbdrarc 
- dta i komhinaii<Hi med lim. hand och 
krynq>- eller stracktilm - eller som läda 
I konibinaiion med pallknigar. Sverige ti 
ell föregängslaod di del gäller an an-
våada ert stsnåaréiKrad paW. .Siawlanli -
sering har varit en viktig fi>ruts3immg fbr 
den stora användning som lastpallen (än. 
StamianJ betrinande min. kvalild och 

Traproduktefs kretslopp 

* FSC 
** KIFS 

Forest Stewardshiip Council 
Kemikalieinspektionens föreskrifter 

Information om tillverkningen från miljösynpunkt skall finnas 
tillgänglig. 

Storleksbegränsning, ska kunna flisas/krossas med tillgänglig teknik. 
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Kvantifiering av 
betydande miljöaspekter 
När de betydande miljöaspekterna är 
identifierade kan de kvantifieras i en 
fördjupad undersökning i livscykel
kedjan. Kvantifleringen görs för att få 
ett mått på miljöaspekterna cx:h visa var 
i livscykeln de är som störst. De kvanti-
fierade miljöaspekterna kan i ett senare 
skede användas som måttstock, eller 
nyckeltal, på miljöpåverkan före res
pektive efter en genomförd miljöför
bättring hos produkten. 

För att kvantifiera miljöpåverkan för 
en produkt finns olika metoder. Ut
gångspunkten bör vara hela livscykeln. 
Träteks koncept grundar sig på en me
tod för livscykelanalys ( L C A ) utgående 
från ISO 14040-43. Trätek har även ta
git fram en separat handledning som de
taljerat beskriver L C A som hjälpmedel 
för miljöstyrd produktutveckling /3/. 
För de företag som inte har möjlighet 
att genomföra en fullständig livscykel
analys kan en livscykelinventering el
ler en miljömatris användas som för
enklade metoder för kvantifiering av 
betydande miljöaspekter. 

Förenklat arbetssätt 
- miljömatris 
För att snabbt analysera den miljöpå
verkan en produkt har under sin livs

cykel kan en matris över material, en
ergi och toxiska emissioner upprättas, 
en s k MET-matris 151. Här görs en prin
cipiell uppställning för produktion av 
material och komponenter, tillverkning 
av produkten, distribution, användning 
och slutöde. 

Det är viktigt att sätta gränser för vad 
analysen skall innehålla och inberäkna 
det som krävs för att produktionen skall 
fungera. De företag som inte har till
gång till ett LCA-verktyg kan istället 
använda de nyckeltal för råvaror och 
processer som tagits fram inom projek
tet. Med hjälp av nyckeltalen kan föl
jande iniljöeffekter då beräknas: 

• Växthu.seffekten 

• Övergödning 

• Försurning 

Mark nära ozon 

* Energianvändning i form av bio
bränsle, fossila bränslen och elek
tricitet 

• Resursanvändning 

Hjälpmedel 
Underlaget till en MET-matris fmns 
som regel inom det tillverkande före
taget, om än hos olika befattningsha
vare. Med andra ord handlar det mycket 
om intern inventering och rimliga upp
skattningar. Data som saknas, t ex om 
slutöde/kvittblivning, kan oftast inhäm
tas genom några telefonsamtal. 

Checklista 5 innehåller en samman
ställning av nyckeltal som kan använ
das för beräkning av miljöpåverkan. I 
checklista 6 återfinns mera detaljerade 
tabeller med miljödata för olika trans
porter. 

Material Energi Toxiska 
emissioner 

Produktion av ingående material och 
komponenter 

Tillverkning av produkter 
Distribution 

Användning 
Slutöde/kvittblivning 

Exempel på MET-matris för plywoodförpacknmi>. 

Material Energianvändning Emissioner 

Produktion av 
ingående material 
och komponenter 

Plywood 
Sågad vara 
Spik 
Metallbeslag 
Spånklots 

Energianvändning i 
form av el, olja, 
biobränsle, diesel, 
bensin, gasol 

Utsläpp från 
energianvändning 
och tillverkning av 
insatsmaterial 

Process/produktion 
en låda 

Plywood 5,12 m^/låda 
Sågad vara 5,13 x 10 ^ m^/låda 
Spik 0,074 kg/låda 
Metallbeslag 3,3 kg/låda 
Spånklots 2,54 kg/låda 
Olja (alla typer) 0,045 liter/låda 

El 11,426 KWh/låda 
Diesel 0,38 liter/låda 

Industriavfall 
0,02 kg/låda 
Farligt avfall 
0,001 kg/låda 

Medeltransport
avstånd för 
insatsmaterial 

Plywood bil 150 km, båt 350 km 
Sågad vara bil 70 km 
Spik bil 280 km 
Metallbeslag bil 130 km 
Spånklots bil 350 km 

Bränsle för 
transporter, totalt: 
Bil 4,612 tonkm/låda 
Båt 7,258 tonkm/låda 

Utsläpp från 
transporter 

Användning Bränsle för 
transporter 
Medelvärde 4 tonkm 

Utsläpp från 
transporter 

Slutöde/kvittblivning Kasserade lådor 
Medeltransportavstånd till 
krossning 20 km 
Medeltransportavstånd till 
förbränning 120 km 

Vid krossning åtgår 
diesel 0,44 l/m^ 
Vid förbränning 
erhålls 3,5 MWh/ton 

Vid förbränning 
uppstår aska 0.03 
kg/kg 

I I 



Förenklat arbetssätt 
- livscykelinventering 
För att g e n o m f ö r a en l ivscykelin
ventering måste ett antal steg genom
föras. Först måste processer och mate
rial som ingår i produktens alla livs
cykelskeden identifieras. Som under
lag kan en MET-matris användas. Se
dan måste miljöpåverkan inventeras för 
de identifierade processerna och ma
terialen. Denna inventering görs med 
hjälp av inventeringsmallen som sänds 
till de huvudsakliga leverantörerna, 
checklista 7. Därefter görs motsvarande 
inventering av företagets egen tillverk
ning enligt samma mall. Slutligen .sam

manställs data från inventeringarna och 
miljöpåverkan beräknas för respektive 
livscykelskede. Resultatet visar nu re
sursanvändning, energiåtgång samt ut
släpp till luft. vatten och mark. 

För sammanställning av data kan be
räkningar göras i t ex Excel för den ak
tuella produkten. För att förenkla har i 
detta fall SimaPro använts. SimaProär 
ett datorbaserat LCA-verktyg där även 
data från Träteks miljödatabas finns till
gängliga. För de råvaror eller insats
material där inventeringsdata saknas 
kan generella data användas. Sådana 
data finns för de vanligaste materialen 
som stål, plast. trä. transporter m m. 

Hjälpmedel 
Checklista 7 utgörs av den invente
ringsmall som krävs för såväl företa
gets egen produktion som för respek
tive livscykelskede. Här finns ock.så ett 
textförslag till brev med instrukfioner 
om hur inventeringsmallen ska fyllas i. 
Var beredd på att följa upp utsänt skrift
ligt material med telefonsamtal. 

I checklista 6 finns detaljerade tabel
ler med bl a nyckeltal för olika typer 
av transporter 

Trätek kan vid behov hjälpa till på 
uppdragsbasis med både inventering 
och beräkning. 

Vid kvantifiering av de betydande miljöaspekterna ska både den egna tillverkningen och det som sker i de olika livscykel
skedena beaktas. 
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I I 

Ingående komponenter Tillverkning Användning Förbränning 

I Växthusgaser (x100) Miljöprestanda för tillverkningen avförpackning av plywood, övre 

Försurande ämnen | diagrammet. 

• Övergödning 
n Marknära ozon 

Miljöprestanda för förpackningen av plywood ur ett livscykelperspektiv, 
nedre diagrammet. 
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Beskrivning av några betydande miljöaspekter 

Växthuseffekten 
Växthuseffekten beror på att vi i dagens samhälle tillför ett flertal ämnen som kan 
absorbera värmen som avges från jorden, främst koldioxid, metan och lustgas. Det 
innebär att jorden sakta men säkert värms upp. En ökad uppvärmning kommer att 
orsaka en höjning av världshavens nivå och lägga stora delar av dagens kuster och 
kuststäder under vatten. För Sveriges del kan en temperaturhöjning innebära en 
förbättring av klimatet medan andra delar av världen kan råka utför torka, skörde
katastrofer och svält. De ökande utsläppen av koldioxid beror på vår förbränning av 
fossila bränslen. Trä och andra bioenergislag anses inte bidra till växthuseffekten 
eftersom de ingår i kolets naturliga kretslopp. Metanutsläpp härrör bl a från ris
odlingar, djurfarmer och kolgruvor; dikväveoxider uppkommer vid förbränning av 
bränslen. 

Ozonskiktet 
I stratosfären (10-50 km ovanför våra huvuden) finns ozonlagret som skyddar livet 
på jorden från UV-B strålning som kommer från solen. Det innebär att endast en 
liten del av dessa strålar kommer ner till jorden, den mesta strålningen absorberas 
av ozonet. Det finns flera av människan framställda kemikalier som har förmågan 
att bryta ner detta skyddande skikt. Den viktigaste är freon som finns i olika kyl
anläggningar. En uttunning av ozonskiktet innebär en ökad exponering för UV-
strålning som innebär att risken ökar för ögonskador (i form av gråstarr), hudcancer 
och genetiska skador samt för en försämring av immunförsvaret. Växtligheten kan 
ta skada genom att den växer långsammare och de livsviktiga algerna kommer att 
drabbas hårt eftersom de saknar naturligt skydd mot UV-strålar. 

Försurning 
I dagens samhälle släpper vi ut flera ämnen som bidrar till försurningen. Det är 
främst svaveldioxid (SO,) och kväveoxider (NO J som bildar syror när de kommer ut 
i naturen. Även andra föreningar, t ex ammoniak bidrar till försurningen fäst i mindre 
omfattning. Svavelutsläppen orsakas främst av föroreningar i fossila bränslen. Kväve
oxidutsläppen uppkommer vid all förbränning eftersom luften innehåller kväve. De 
biologi.ska effekterna är en förändring av ekologiska samhällen i vattendrag och en 
minskad biologisk mångfald. Försurningen kan även bidra till en försämring av sko
gens tillväxt och förändringar i markvegetationen. 

Övergödning 
Övergödning är ett problem som främst drabbar sjöar och hav, men även mark kan 
påverkas negativt. Det kan ta sig uttryck i form av igenväxande sjöar, kraftiga 
algblomningar och syrebrist för vattenlevande organismer. Ett flertal av människans 
aktiviteter innebären ökning av näringsämnen som t ex kväve och fosfor. Några exem
pel på utsläpp är otillräckligt renat avloppsvatten, näringsläckage från jord- och skogs
bruk samt förbränningsutsläpp. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att förbruka 
mindre energi, bättre rening och minskade utsläpp av näringsämnen. 

Marknära ozon 
Marknära ozon bildas genom en reaktion av flyktiga kolväten och kväveoxider under 
inverkan av solljus. Effekterna på människor är främst irritation av ögon och slem
hinnor samt försämrad andningsfunktion. Ozon har också en kraftig inverkan på väx
ter genom minskad tillväxt; produktionsbortfallet inom det svenska jordbruket beräk
nas till en miljard per år. Den främsta orsaken till bildningen av marknära ozon är 
utsläpp från trafiken men även förbränningsanläggningar bidrar. 
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Värdering och prioritering 

Produktion 

Nuläges
analys 

Upf> 
fölining 

Genom
förande 

Besluts
underlag 

Produktutvecklingsplan 

Vägval vid utveckling 
Beskrivningen av nuläget ger miljö
prestanda och indikationer på sådana 
avsnitt inom den egna tillverkningen 
och utefter livscykeln där miljöbelast
ningarna är stora. Nästa steg i arbetet 
är att kartlägga och prioritera lämpliga 
insatser för att minska dessa miljö
belastningar. 

Utgångspunkten är givetvis produk
tens funktion och i det fortsatta arbetet 
är det viktigt att låta funktionen väga 
tungt när faktorer som miljöpåverkan, 
livslängd, pris etc vägs samman. Det 
bör också påpekas att erforderliga in
satser för att minska miljöpåverkan 
många gånger måste ske på andra stäl
len och avsnitt än där miljöpåverkan 
uppstår och registreras. Så är t ex ofta 
användningsfasen den fas som uppvi
sar störst miljöpåverkan, men en för
ändring av exempelvis livslängden kan 
innebära insat.ser som rör både mate
rialval, konstruknon och tillverkning. 

Vanliga angreppssätt för förbätt
ringar är att: 
- välja lämpligast material, 
- minska mängden material. 
- förändra produktionstekniken. 
- förändra distributionssy.slemet. 
- minska miljöpåverkan under an

vändningen, 
- välja lämplig livslängd, 
- påverka slutödet. 

Efter funktionsanalysen görs en ge
nomgång av de olika stadierna i livs
cykelkedjan. Som utgångspunkt för dis
kussionerna kan checklistor från Eco-
design och Ecodesignhjulet användas 

/ ] , Al. Exempel på frågor och möjliga 
miljöstrategier ur dessa checklistor vi
sas härintill. För varje livscykelskede 
utarbetas strategier med ett antal för
slag och möjligheter till miljöförbätt
ringar. Dessa anpassas till den aktuel
la produkten och kompletteras med 
branschspecifika frågor Efter listning 
av olika alternativ görs en prioritering 
när sä ertordras. 

Funktionsanalys 

Hw uppfyller prodiikten/produktsyste-
met cmvändanuis krav/behov 

• Vilka är produktens huvudsakliga 
funktioner 

• Uppfyller produkten funktionerna 
effektivt 

• Vilka krav möter produkten från 
användarna 

• Kan produkten utvecklas för att 
bättre möta användarnas krav 

• Kommer kraven att ändras över en 
tidsperiod 

• Kan vi förekomma detta genom 
produktutveckling 

Utveckling av nytt koncept 
@ Dematerialisering (e-post i stället 

för papper och fax) 
• Optimering av funktioner 
• Utökad användning av produkten 
« Integrering av funktioner 

Produktion av material 
och komponenter 

Vilka problem kan uppstå vid produk
tion och tillförsel av material och kom
ponenter? 

• Hur mycket och vilka typer av 
plaster, metaller, tillsatsmaterial 
etc används 

• Hur mycket och vilka ytbehand
lingar används 

• Miljöprofd för olika komponenter 
• Hur mycket energi åtgår för trans

porter av material och komponen
ter 

Miljöstrategi 1 
Val av miljövänliga material 

Rena material 
• Förnyelsebara råvaror 
• Mindre energikrävande material 
• Återvinningsbara material 
® Återvunna material 

Miljöstrategi 2 
Minskning av materialmängd 

• Reduktion av vikt 
• Reduktion av volym 
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Tillverkning av produkten Användningsfasen Återvinning ocli kvittblivning 

Vilka problem kan uppstå i den egna 
fabriken vid tillverkning av produkten ? 

Hur många och vilka typer av pro
cesser används 
Hur många och vilka typer av 
insatsmaterial används 
Hur hög är energiförbrukningen 
Hur stora mängder avfäll bildas 
Hur många produkter möter inte 
kvalitetskraven 

Miljöstrategi 3 
Optimering av produktionstekniken 

Alternativa produktionstekniker 
Färre produktionssteg 

• Låg/ren energiförbrukning 
• Mindre avfall 

Färre/renare förbrukningsvaror 

Distribution 

S C H E N K E R 

Vilka probletn uppstår vid distribution 
till kunden ? 

• Vilken typ av förpackning används 
(volym, vikt, material, återanvänd
barhet) 
Vilka transportsätt används 
Är transporterna effektivt organi
serade 

Miljöstrategi 2 
Minskning av materialmängd 

Reduktion av vikt 
Reduktion av volym 

Miljöstrategi 4 
Optimering av distributionssvsieni 
*̂ Färre/rena/returförpackningar 

• Energieffektiva transportsystem 
• Energieffektiv logistik 

Vilka problem uppstår vid användning, 
service och reparation av produkten? 

• Hur mycket och vilken typ av en
ergi behövs, direkt eller indirekt 

• Hur mycket och vilken mängd av 
förbrukningsmaterial krävs 

® Vilken är den tekniska livslängden 
• Hur mycket underhåll och repara

tioner krävs 
Vilka och hur mycket insats
material erfordras för funktion, 
service och reparation 

• Kan produkten nedmonteras av en 
lekman 

• Är reservdelar lätt tillgängliga 
® Vilken är den estetiska livslängden 

av produkten 

Miljöstrategi 5 
Reduktion av miljöbelastning i använ
da rf asen 
® Låg energiförbrukning 

Rena energikällor 
® Färre mängder förbrukningsmate

rial 
• Rena förbrukningsmaterial 
• Inget slöseri med energi eller för

brukningsmaterial 

Miljöstrategi 6 
Optimering av ursprunglig livslängd 

Tillförlitlighet och hållbarhet 
® Lätt underhåll och reparation 
• Utforma produkten i moduler 
• Tidlös design 

Stark produkt - användarrelation 

Vilka problem kan uppstå vid återvin
ning och kvittblivning av produkten? 

• Hur sker kvittblivning av produk
ten idag 

• Återanvänds komponenter eller 
material 

• Vilka komponenter skulle kunna 
återanvändas 

• Vilka komponenter kan demonte
ras utan skada 

• Vilka material är återvinningsbara 
Är materialen identitlerbara 

® Är de lätta att isolera/avskilja 
• Används några oförenliga tryck, 

ytbehandlingar eller etiketter 
• Är farliga komponenter lätt iso-

lerbara 
• Uppstår problem vid förbränning 

av produktdelar av engångstyp 

Miljöstrategi 7 
Optimering av slutödet 
• Återanvändning av produkter/ 

komponenter 
• Återuppbyggnad och renovering 
^ Återanvändning av material 
• Säker förbränning 

Hjälpmedel 
Checklista 8 visar formuläret som an
vändes i undersökningen vid diskussion 
med förpackningsti l lverkarna och 
checklista 9 är ett annat exempel på 
formulär som t ex kan användas i dis
kussioner med underleverantörer. 

16 



Exempel på förbättringsmöjligheter för specialpaUen från BHB trä AB 

Insatser Tekniskt 
möjligt 

Ekonomiskt 
möjligt 

Marknads
fördelar 

Förväntad 
miljövinst 

Praktisk ge-
nomförbarfiet 

Kommentarer 

1. Val av miljövänliga 
material 
Andel skrot i spik ökar + + 0 + -1 - Sämre kvalitet, 

mer spik åtgår i 
realiteten 

2. Minskad materialmängd 
Ny design - mindre material + + + + - 2 regelbräder 

Lägre klotshöjd + + + + från 90 till 75 mm 

3. Optimering av produk
tionsteknik 
Ombyggd däcksmaskin, 
ökad effektivitet 

+ + + + 10-12% fler pall-
däck per tidsen
het 

Effektivare matning, 
frekvensstyrning 

+ + 0 (+) + energibesparing 
- liten 

4. Optimering av distribu
tionssystem 
Reducerad vikt ocfi volym 
ger energieffektivare 
transporter 

+ + + + 21 pall i stället 
för 18/stuv 

5. Minskad miljöbelastning 
under användningen 

Alltid fulla lass 
vid uttransporter 

6. Optimering av livslängd 

7. Optimering av slutödet 
Energlåtervlnning, spillet 
mals och går till kommu
nens fjärrvärmeverk 

+ + + + + Kördes tidigare 
till Hässleholm 

-t- = positiv/möjlig 
KS = kort sikt 

O = inget samband 
LS = lång sikt 

- = negativ/omöjlig 
F = mer forskning krävs 

Ur checklistan för värdering ser 
BHB Trä AB tre möjliga insatser för 
den specialpall som levereras til l 
pappersindustrin 

1. Ny design av pallen som ger 
mindre mängd virke (- 2 regelbrä
dor) och mindre volym i klotsarna 
genom att höjden kan minskas från 

90 t i l l 75 mm. Detta leder även til l 
mindre vikt i pallen och att 21 pallar 
kan lastas per stuv i stället för 18 pal
lar. Ytterligare 144 pallar kan därför 
transporteras på samma bil. 

2. Energiåtervinning i kommunalt vär
meverk är nytt och medför att transpor
terna av spill minskar avsevärt. 

3. Nya och effektivare maskiner 
medför ökad produktionshastighet 
men kan vara mer energikrävande 
än tidigare varför vinsten totalt blir 
mindre. 

Av de möjliga insatserna priori
terades formgivningen. 
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Genomförande 

Produktion 

Nuläges-
analys 

upp
följning 

Värdering 
och priori
tering 

Besluts
underlag 

Produktutvecklingsplan 

Praktiskt arbete 
Under genomförandefasen kommer 
företaget att ta fram en prototyp eller 
börja producera den förbättrade pro
dukten i större skala. Denna del blir 
avhängig av vad som värderas och prio
riteras och är individuell för varje fö
retag. 

I många fall kan produkten förbätt
ras från miljösynpunkt utan att det på
verkat produktens övriga prestanda. 
Exempelvis behöver inte teknisk pre
standa påverkas om råvaran kommer 
från ett långsiktigt hållbart skogsbruk 
eller om det krävs mindre transporter 
för att tillverka produkten. Däremot kan 
produktens miljöprestanda avsevärt 
förbättrats. Även produktens funktion 
kan förbättras genom exempelvis ökad 
livslängd eller att produkten förbättrats 
med hänsyn til l återvinning, t ex enk
lare demontering. Resultatet blir alltså 
en miljöförbättrad produkt. 

Vad avser livslängd är det många 
gånger så att längre livslängd innebär 
bättre miljöprestanda. Emellertid finns 
det en rad exempel där överväganden 
erfordras. I en kontorsbyggnad kommer 
förmodligen många icke bärande mel
lanväggar att rivas och förändras åtskil
liga gånger under byggnadens hela livs
längd. På liknande sätt kan man tänka 
på utseende och modets växlingar när 
det gäller t ex klädsel och dynor till i 
övrigt mycket hållbara möbler i kon
tors- och offentlig miljö. 

Transporternas 
miljöbelastning 
Transportarbetet för en produkt kan 
många gånger vara omfattande. Detta 
gäller såväl i samband med material-
leveran.ser och produktion som vid dis
tribution ut på marknaden och till slut
kund. När det gäller träprodukter som 
i sig ger relativt låg miljöbelastning ut
gör som regel transporterna en stor. för 
att inte säga dominerande, del av be
lastningen. Särskilt transportförpack
ningars och pallars livscykel, som vi 
valt i exemplet, påverkas avsevärt i an
vändningsfasen av godstransporterna. 
Därför bör transportarbetet ägnas stoi 
omsorg och de flesta större transportö
rerna arbetar också aktivt med miljö
frågor. 

Schenker-BTL är ett exempel på 
transportföretag som arbetar med mil
jöfrågorna. Miljöarbetet innefattar tek
nikfrågor, logislik och miljölednings
system. Schenker-BTL har också tagit 
fram kalkylverktyg för emissionsbe
räkningar. Emmission Calculation On 

line finns tillgängligt för alla på www. 
schenker.btl.se. Det ger en uppskattning 
av utsläppen för en viss transport
sträcka. En mer omfattande kalkyl, ba
serad på egna och bl a NTMs (Nät
verket för Transport och Miljön) data
baser, med emissioner för olika for
donstyper ingår i Emission Report. Ett 
mer avancerat nästa steg är att upp
skatta och kunna jämföra miljöeffek
terna av olika transporter i ett separat 
analysverktyg. 

Transporter sker både som inkom
mande och utgående transporter samt i 
de interna processerna. Följande para
metrar kan vara av betydelse att beakta 
från miljösynpunkt: 

Val av transportmedel 
I valet av eller kombinationen av trans
portmedel - personbil, lastbil, flyg, tåg, 
båt - kan ofta miljövinster göras. 

Transportlängd 
Välj närliggande leverantörer, närlig
gande kunder, insourca istället för att 
outsourca verksamheter, välj alterna
tiva mötesformer och informations
lösningar även vid t ex utbildning. 

Fordon 
Bedöm bränsleåtgång, bränsletyp, av
gasrening, utsläpp. Rätt däck- och ring
tryck kan spara upp til l 0,5 1 bränsle 
per mil. Med en manometer bör ring
trycket kontrollera.s varje vecka, efter
som rullmotståndet annars kan öka 
markant. Med fel tryck slits däcken ner 
på två tredjedelar av tiden. 

Transportplanering 
Optimal sändning per transporttillfälle, 
materialstyrning, antalet inkommande/ 
utgående leveranser, samkörnings-
möjligheter, placering av distribunal/ 
terminal samt val av tranportör är några 
aspekter att beakta. Genom analys av 
godsflödena och utnyttjande av befint
lig överkapacitet, exempelvis utnytt
jande av tomtransporter där så är möj
ligt, kan transporterna effektiviseras. 

Ändrad kombination av transportmedel kan ge miljöfördelar 
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Även system som innebär att befintliga 
fordon på vissa sträckor kan utnyttjas i 
nya kombinationer, t ex ett långt eki
page i stället för två korta innebär be
tydande miljövinster. 

Vägval 
Överväg när på dygnet transporterna 
bör ske så att trafikstockningar undviks. 
Även vägvalet har betydelse eftersom 
vägstandard och dänned bränsleåtgång 
påverkar miljöbelastningen. Man bör. 

där man kan, främja ett ekologiskt kör
sätt och påverka vägbyggen och väg
underhåll. 

Ompröva vad 
som transporteras 
Analysera vad som transporteras och 
varför. Effektivisera interna processer 
med hänsyn til l lagersystematik, teknik 
etc. 

Utnyttja 
gemensamma transporter 
Genom samlastning och samordning av 
gods kan fordonen utnyttjas bättre och 
den totala miljöbelastningen minska. 

Det finns ett antal olika storleks
klasser för lastbilar vilka skall täcka 
större delen av lastbilstrafiken i Sve
rige. 

Information för överväganden och 
överslagsberäkningar avseende trans
porter finns i checklista 6. 

Exempel på förbättring av plywoodlåda hos Foldy Pac 

Foldy Pac prioriterade en övergång 
til l köp av formatskuren plywood 
för tillverkningen av en del av pro
duktsortimentet. Den akmella delen 
uppgår årligen till 30.000 lådor v i l 
ket sammanlagt ger en ''material
besparing'" på 200 m \ d v s 10% på 
totalt intransporterad volym. Kost
nadsbesparingarna vid tillverkning
en sker genom minskad energiåt
gång för formatsågning och mins
kade transporter. Respektive post 
minskar med ca 10%. 

Även avfallsmängden minskar, i 
praktiken 72 ton mindre spill. Häri
genom minskar avfallstransportema 
och mindre mängd avfall betyder 
också lägre skatt eftersom varje ton 
beskallas med 250 kronor. Kost
nadsbesparingarna för minskade 
transporter och minskat avfall är ca 
40.000 kronor. 

Exempel på hur ny design 
Kundens krav på pallens lastbärande 
kapacitet är ca 700 kg. En ny de
sign på pall har tagits fram och den 
nya pallen har färre regelbrädor, 
lägre klotsar och färre antal spik. För 
BHB-trä innebär en ny design av 
la,stpallen en viktbesparing för virke 
med 10%, för spik med 2,39f och 
för spånklotsar med 16,7%. Totalt 
minskar pallens vikt med 1,28 kg. 
Detta innebär att vid varje pall-

genomförs av specialpallen för pappersindustrin hos BHB-trä AB 

transport ut till kund kan ytterligare 144 
pallar tas med. 

Den förändrade pallens prestanda har 
analyserats enligt det amerikanska 
Pallet Design Syslem. Analysen ger en 
god indikation på att bärförmågan är 
till fyllest. Pallen kommer även att tes
tas i fullskaleförsök vid pappersindu

strin med början i maj 2001. Minsk
ningen av enbart trämaterialet inne
bär, för den ungefärliga årsproduk
tionen av 100.000 pallar av aktuell 
typ, en besparing på närmare 200 
m' virke vilket motsvarar ca 
250.000 kronor. 

P A L L E T DESIGN S Y S T E M Version 3.06 
Pallet Structural Analysis 
Pallet ID: BHBnypall 
Classification: 800 x 1200, Block-Class, Double-Face Non-Reversible. Full 4-Way, Limited-Use 
Unit Load Typo: Uniformly Distributed - Full Pallet Coverage 
Unit Load Weight Variability: Medium 
Service Environment: Dry Service Environment (EMC <= 19%) 

Support Condition 

stacked 1 Unit Load High 

Safe 
Average 

Load 

886 l(g 

Average 
Load 

User 
Specified 
Deflection 

Limit 

Average 
Load 
for 

Deflection 
Umit 

Critical 
Member 

Top Dediboam 

Pallet Durability Analysis 

Specialpallen från BHB-trä AB i 
bruk hos Stora Enso Fine Paper i 
Nvmölla. 

Medium ExcciMnt 

Durability RaOng = O 
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Uppföljning 

Produktion 

Nuläges
analys 

Genom 
förande 

värdering 
och priori 
tering 

Besluts
underlag 

Produktutvecklingspian 

Inledning 
Uppföljningen kan delas upp i två de
lar, dels uppföljning av den förbättrade 
produkten, dels uppföljning av det ge
nomförda arbetet. 

Uppföljning.sfasen syftar till att kom
municera produktens förbättrade miljö
prestanda till kunder och andra berörda 
inU-essenter. Kommunikationen kan ske 
i många olika former - som miljöredo
visningar, informationsblad och re
klam. Uppföljningen av produkten görs 
framförallt med hjälp av beskrivningar 

och nyckeltal som visar miljöprestanda 
före respektive efter förbättringen. 
Uppföljningsfasen syftar också till att 
följa upp det genomförda produktut
vecklingsarbetet för att kunna dra nytta 
av erhållna erfarenheter och för fort
satt förbättringsarbete. 

Som vid alla projekt är uppföljning 
av genomfört arbete en mycket viktig 
del för att samla in erfarenheter för att 
lära sig själ\ och andra. Al l företaget 
överhuvudtaget bedriver miljöstyrd 
produktutveckling kan vara betydelse

ful l information. Även det interna 
informationsflödet som blir följden av 
produktutvecklingen är av godo för 
företagets miljöarbete, eftersom fler 
blir engagerade. 

Vägledning 
for uppföljning 
Under de sena.ste åren har framkommit 
många olika sätt att redovisa och de
klarera företagens och dess produkters 
miljöprestanda. Som exempel kan näm
nas miljödeklarationer, byggvarudek-
larationer. certifierade miljövarudekla
rationer och olika former av miljöredo
visningar. Alla syftar till att kommuni
cera miljöinformation på ett trovärdigt 
sätt t i l l olika intressenter. 

En bra början på arbetet är att tänka 
igenom vem informationen riktar sig 
til l . Miljörapporter till tillsynsmyndig
heter läses av experter som vet vilka 
uppgifter de är ute efter och kan vär
dera sifferuppgifternas betydelse. Al l 
mänheten däremot är ofta mer intres
serade av uppgifter som är enklare att 
bedöma. Ofta är här en enkel, kortfat
tad text med illustrativa bilder att före
dra. 

Efter en genomgång av de olika for
merna för miljökommunikation kan det 
befintliga materialet sammanfattas i 
rubrikform for att göra det mer över
skådligt. Nedan visas vanliga rubriker 
och underrubriker för miljöinformation 
om företaget och produkten. 

1. Företaget 
Företagsbeskri vn i n g 
Kontaktperson 
Miljöarbete 
Miljöpol icy 

2. Produkten 
Produktbeskrivning 
Insatsmaterial 
Råvarans ursprung 
Fcirpackning 
Transporter 
Användningsområde 

3 
3. Tillverkning 
Beskrivning av 
tillverkning 
Utsläpp till luft 
Utsläpp till mark 
Utsläpp till vatten 
Buller 
Energianvändning 

4. Användning 
Användningsområde 
Underhåll 
Inomhusmiljö 

G 

5. Slutanvändning 
Ateranvändning 
Materialåterv i nni ng 
Energiåtervinning 
Deponering 

6. Miljöprestanda 
Nyckeltal 
Miljöprofiler 

7. Övrig information 
Ordförklaringar 
Referenser 

3 
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Riktlinjer för 
miljökommunikation 
enligt ISO 14 021 
Miljökommunikation som beskriver 
företags och produkters miljöprestanda 
har kommit att bli en allt viktigare 
marknadsfråga. Samtidigt har också 
kraven på trovärdighet, öppenhet och 
lättillgänglighet ökat. Standarden ISO 
14 021 ger rekommendationer på lämp
ligt innehåll, språkbruk och symboler 
som används vid egna miljöuttalanden. 
Standarden är inte tvingande, men ska 
givetvis följas ifall man hänvisar ti l l 
den. Även om man inte använt sig av 
standarden utgör den en grund vid be
dömning av otillbörlig marknadsföring. 

• Undvik vaga eller ospecifika utta
landen, t ex miljösäker, miljövän
lig, grön eller skonsam mot mil
jön. 

• Undvik begreppet ekologisk håll
barhet, eftersom begreppet är 
komplext och fortfarande på 
forskningsstadiet. 

• Använd förtydligande ifall det 
finns risk för att uttalandet ensamt 
ger upphov til l missförstånd. 

Uttalanden ska vara 
• korrekta och ej vilseledande. 

belagda och verifierade, 
relevanta för produkten, 

• utformade så att det klargörs om 
det gäller helheten eller delar av 
produkten. 

• specifika, beträffande vilken mil
jöaspekt eller förbättring uttalan
det gäller. 

• lätta att förstå och ej leda till miss
tolkningar, 

• överensstämma med sanningen 
och beakta relevanta aspekter sett 
ur ett livscykelperspektiv, 

• aktuella och avse miljöaspekter 
som rör eller kommer att beröra 
produkten, 

• skrivna så att förtydliganden en
kelt kan kopplas till uttalandet om 
de skall läsas tillsammans, 

• tydliga vid jämförelser samt ange 
utgångspunkterna för jämförelsen, 

• uppdaterade för att ge en aktuell 
bild, 

• relevanta för det geografiska om
rådet. 

Uttalanden ska ej 
• ge intryck av att produkten god

känts eller certifierats om så inte 
är fallet. 

® fokusera eller överdriva miljö
aspekter av liten betydelse, 

• utelämna relevant information 
som kan leda till misstolkning, 

® ge intryck av att gamla produkt
förbättringar gjorts nyligen, 

• grunda sig på frånvaro av ingredi
enser eller egenskaper som aldrig 
förknippats med produkten. 

Vid användandet av symboler 
• ska de vara enkla att förstå, 
• ska de vara lätta att skilja från an

dra symboler och miljömärken, 
• ska föremål ur naturen endast an

vändas ifall det finns en tydlig 
koppling till produkten eller den 
påstådda fördelen. 

När en förbättring anges bör den ut
tryckas i absoluta storheter, t ex ton, 
eftersom procentuella förändringar kan 
vara svårförståeliga och missvisande. 

Illustrationer och figurer 
Illustrationer och figurer kan komplet
tera och förtydliga skriven information 
och kan innehålla mycket fakta som för 
många kan vara lättare att tillgodogöra 
sig. Nedan ges etl urval av figurer som 
kan användas vid miljökommunikation. 

MiljöpolKy 

Genomföra Kontrollera 

/ Uppfoljaing Nulägesanalys \ ^ 

\ Genomförande Värdering och / 

pnontenng >^ 

Schematisk illustration av miljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Produklutvecklingsplan 

Enkel illustration av arbetsgången vid miljöstyrd produktun'eckling. 

IN 

Råvaror 

Energi 

Utsläpp till luft 

FABRIK I ^ 

UT 

Produkter 

Biprodukter 

Avfall 

Utsläpp till vatten 

Förenklad bild av en industriell verksamhet. 

Energiåtgång per tillverkad enhet 

före resp efter förbättring 

12 n 

10 

4 

2 J 

O 

Före Etter 

Exempel på illustration av miljöförbättring. 
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Exempel på kommunikation av miljöarbetet från pilotstudierna framgår nedan. Denna typ av illustrationer och 
nyckeltal kommer att kunna användas av företagen på hemsidor, i broschyrer o dyl. Även det faktum att man genom
för projekt av karaktären miijöstyrd produktut\'eckling är viktigt alt kommunicera till omvärlden i olika former. 

Bidrag till växthuseffekten 
(specialpall - BHB trä AB) 

13% 20% nSågad vara 

•Spånklotsar 

•Sp i k 

•Produktion 

•Förpackningar 

• in terna transporter| 

•Transporter 

4f> 

40 
36 
30 
25 
.'11 

16 
10 

Minskning av energianvändning 

• BHB pan 
• BHB förbättrad 

Fossila bränslen Biobränslen 
Energis lag 

Bidrag till växthuseffekten 
(plywoodförpackning - Foldy Pac) 

29% 

Bidrag till växthuseffekten 
(pallkrage - Niab) 

s Plywood 

• S å g a d vara 

•Spånklots 

• Piåtbeslag 

• S p i k 

•Förpackningar 

• Elektricitet 

• Interna transporter 

•Transporter 

52% 

sSågad vara 

•Stålbeslag 

•Stå lband 

•Sp i k 

•Produktion 

• Interna transporter 

•Transporter 

Rundtimmeranvändning 

BHB pal BHB förbättrad 

Exempel på nyckeltal som kan 
användas inom MPU-arbetet: 

Energianvändning/produkt 
Resursanvändning/produkt 
Miljöeffekter/produkt 

Livslängd/produkt 
tonkilometer, ton x km 
tonkm/produkt 
m'km/produkt 

fyllnadsgrad 
total energianvändning 
cniissioner/lonkm 
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U,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0.01 

|BHB typpall 
|BHB simulering 

Växthusgaser (xlOO) Försurning ÖNcrgödning Mari^nära ozon 

Miljöeffekten av produktutvecklingen av specialpallen från BHB Trä AB ur ett livscykelperspektiv. 

En jämförande analys av miljöprestanda för pallama visar att den nya konstruktionen, beräknad på 100.000 
pallar, medför under den beräknade livscykeln en minskning av utsläpp av växthusgas med 76 ton och 
försurande ämnen med 1.070 kg. 

Q. 
a 

I Foidy typlåda 
iFoldy simulering 

Växthusgaser (x100) Försurning övergödning Marknära ozon 

Exempel på miljöförbättringar för plywoodlådan från Foldy Pac ur ett livscykelperspektiv. 

Miljömässigt medför den inberäknade förbättringen, beräknat på 30.000 lådor, en minskning av växthus
gas, CO,-utsläppen, med 15,3 ton under hela livscykeln. 
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