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Läsanvisning 
Handledningen "Miljöstyrd produktutveckling - med hjälp av 
L C A " är tänkt som ett hjälpmedel för de företag inom den 
trämekaniska branschen som vi l l ta in miljöhänsyn i sin pro
duktutveckling. Även om valet av trä generellt sett är ett miljö
mässigt bra val kommer intressenter och kunder att vil ja få 
detta belagt. Samtidigt kan de företag som tillämpar miljö
styrd produktutveckling utnyttja detta faktum som en verk
sam ingrediens i sin marknadskommunikation. Hur detta går 
t i l l beskrivs i handledningen 

Handledningen vänder sig i första hand t i l l de företag som 
är väl orienterade i mil jöfrågorna som t ex har infört miljö
ledningssystem och är bekanta med livscykelanalyser (LCA). 
För den som är mindre erfaren rekommenderas Träteks hand
ledning "Miljöstyrd produktutveckling - steg för steg" med 
publikationsnummer 0107012. 

Trätek kan givetvis hjälpa intresserade företag med såväl 
inventeringar som beräkningar på uppdragsbasis när det gäl
ler LCA i allmänhet och miljöstyrd produktutveckling i syn
nerhet. Kontaktpersoner på Trätek är Anna Jarnehammar, Joa
kim Norén och Gunilla Beyer, tel: 08-762 18 00. 

Tack t i l l Svenskt Trä och Vinnova (f d NUTEK) som bekos
tat det bakomliggande projektarbetet och t i l l AB Gustaf Kähr 
som varit pilotföretag i projektet och ställt upp med sitt bak
grundsmaterial och sina resultat som praktiskt exempel i 
handledningen. 

Stockholm i j u l i 2001 



Miljö ny faktor vid produktutveckling 
Trälek har iinJcrJlera år arbetat med livscykelanaly.ser inom irdiiuliistrin. cll av niani;a tillänipnings-
områdeu är niiljöstyrd produktun'eckHui^. Det finns idai^ ini^a Järdii^a metoder hur liv.scykelanalyser 
kan integreras i prodnktutvecklini^. Denna handledning kan ses som ett steg i utveeklingen av en 
sådan metod. 

Handledningen presenterar resultatet från en studie vid AB Gustaf Kährs där LCA har använts för 
miljöanpassning av ett ekparkettgolv. Handledningen ingår som en del i projektet "Implementering av 
LCA-metodik i gränsskiktet sågverk-kund" som är finansierat av Svenskt Trä och Vinnova (fdNUTEK). 

Miljöarbete och 
god ekonomi går 
hand i hand 
Intresset för mi l jö f rågor har ökat mar
kant de senaste åren och många tycker 
att det är viktiga frågor. Detta synsätt 
har (Kkså spridit sig t i l l närini!sl i \et 
som v i l l ta sitt ansvar, arbetet kan diKk 
kännas tungt och har ofta handlat om 
att leva upp t i l l krav från myndigheter 
och lagar. Idag drivs inte mil jöarbetet 
f ramåt enbart av lagkraven utan för 
många företag är det kunderna som stäl
ler de högsta kraven. Det innebär att 
mil jö och ekonomi kan gå hand i hand: 
de företag som kan leverera "mil jövän
liga" produkter som ef te r f rågas kom
mer att få marknadsförde lar gentemot 
sina konkurrenter. Ett aktivt miljöarbete 
kan också spara pengar i form av mins
kad material- och energ i fö rbrukn ing 
samt sänkta skatter och avgifter fcir ut
släpp ti l l naturen. Under de senaste aren 
har även synen på mi l jöf rågorna för
ändrats. Tidigare fokuserades mycket 
av arbetet på utsläpp cx:h energiförbruk
ning vid produktionsstäl let . I takt med 
att dessa mil jöproblem har minskal har 
man vänt blicken mot produkterna w h 
hur dessa påverkar mil jön under hela 
sin livstid, från råvaruuttag. transpor
ter, produktion och hantering a\ rest
produkter. Det har visat sig att använd
ningen av produkten ofta har större in
verkan på miljön än tillverkningen av 
produkten. 

Det finns där för ett behov av en me
tod att integrera mi l jöf rågor i arbetet 
med produkterna, en naturlig start är 
produktutvecklingen. De som arbetar 
med produktutveckling är vana att ta 
hänsyn t i l l fiera olika aspekter i sitt ar
bete, t ex teknik, ekonomi, estetik och 
ergonomi och kan därför lätt integrera 
mil jöfrågorna i sitt arbete. 

Användningen av produkterna har ofta större inverkan på miljön än tillverk-
}iin\icn av dem. 

Livscykelanalyser ( L C A ) är ett verk
tyg för att systematiskt kunna bed()ma 
mil jöpåverkan under en produkts hela 
l ivscykel. Med produktens livscykel 
avses här råvarutvinning. produktion. 

a n v ä n d n i n g samt hantering av rest
produkter. Data från dessa olika ske
den av produktens livscykel kan sedan 
saniniansiällas och de mest betydande 
mil jöaspekterna kan fastställas. 

Estetik 

Ergonomi 

Kvalitet 

Ekonomi 

Teknik 

Produktv is ion 

Miljön blir vlierligarc en faktor aU överväga vid produktiavecUingen. 



Produktutveckling 
och LCA 

Systematik 
för bedömning 
L C A är en metod för att bedöma en 
produkts m i l j ö p å v e r k a n under hela 
ticss livscykel. För att systematisera 
arbetet med livscykelanalyser har en 
internationell standard tagits fram, ISO 
14 040. Enligt denna standard består 
en livscykelanalys av fyra delar: dcl i -
nition av mål och omfattning, inven
teringsanalys, mi l jöpåverkansbedöm
ning och tolkning. Resultatet från en 
L C A kan sedan användas som besluts
underlag, v id produktutveckling eller 
marknadsför ing. 

Tack vare den helhetssyn och syste
matik som L C A erbjuder är det ett 
mycket a n v ä n d b a r t h j ä l p m e d e l fö r 
miljöstyrd produktutveckling och kan 
användas på olika sätt. Om man ska 
börja arbeta med miljöslyrd produkt
utveckling kan L C A klargöra vi lken 
mil jöpåverkan som faktiskt uppkom
mer och i vilken fas av livscykeln. Är 
det råvarutvinningen, produktionen el
ler användningsfasen som orsakar den 
största mi l jöpåverkan. En generell re
gel är att j u längre l ivs längden produkt 
har desto större bidrag kommer från 
användn ings fasen , speciellt om pro
dukten kräver energi eller underhåll . 
När de betydande mil jöaspekterna är 
kända är det lättare att sälta in å tgärder 
på rätt ställe, det innebär att man kan 
få största möj l iga mil jönytta per satsad 
krona. 

Olika alternativ kan nu utarbetas för 
fortsatt utvecklingsarbete, dessa alter
nativ kan sedan utvärderas med hjä lp 
av L C A för att se var de .största mi l jö
fördelarna kan uppnås . Här visar L C A 
en av sina styrkor, att kunna skilja mel
lan stort och smått. Det är d(x:k viktigt 
att komma ihåg att L C A inte ger enkla 
svar som att produkt A är mi l jövän-
ligare än produkt B. Vad som däremot 
är möjl igt är att se skillnader i t ex 
utsläppsvärden och resursförbrukning 
för de olika alternativen. 

L C A kan med fördel användas vid 
utveckling av en befintl ig produkt ef
tersom både material och process är 
kända vilket underlättar insamlingen av 
d;ii;i. Vid utvecklingen av en ny pro
dukt är det inte säkert att dessa uppgif-

[}efinition av mål 
och omfattning 

Investeringsanalys 

Miljöpåverkans-
bedömning 

Tolkning Direkta tillämpningar 

o Produktutveckling 
och förbättring 

o Strategisk planering 

o Marknadsföring 

o Övrigt 

Livscykelanalysens olika .v/c^» och dess tillämpniniiar enligt ISO standarden 
14040. 

ter är ti l lgängliga. I början av produkt
utvecklingen finns det dessutom ofta 
flera olika alternativ. Att ta f ram data 
och utföra en livscykelanalys för samt
liga alternativ blir mycket kostsamt 
men detta är oftast inte nödvändig t . 
Istället är det bättre att t i l lämpa ett livs-
cykel tänkande i produktutvecklingen. 
Ett t ä n k b a r t sätt ä r att arbeta med 
checklistor, i bilaga 3 finns exempel på 
en .sådan lista. 

Definition av mål 
och omfattning 
För alt f å ett effektivt arbete med ett 
lyckat resultat av studien må.ste en in
ledande struktur läggas upp för arbe
tet. Inom L C A kallas detta lor defini
tion av mål och omfattning. Syftet är 
att svara på några g rund läggande frå
gor som sedan ger basen för hur L C A -
studien ska genomföras . 

Varför studien görs 
I detta fa l l är syftet med studien att 
förbät tra en produkt ur mi l jösynpunkt 
men det är intres.sant att fundera på om 
det är ett speciellt område som ska för
bättras, t ex koldioxiduts läppen eller 
minskning av försurande ämnen . Ska 
en existerande produkt förbättras eller 
ska en helt ny produkt med liknande 
funktion utvecklas. 

Vad som ska studeras 
Vad det är som ska studeras kan synas 
självklart men det finns flera aspekter 
man ska ta hänsyn t i l l . Ä r det en en
skild pnxlukt som ska studeras eller ska 
hela p roduk t l i n j en m i l j ö a n p a s s a s ? 
Detta har en stor inverkan på det kom

mande arbetet. Är det produktionen 
eller användningen som ska förbättras 
ur mi l jösynpunkt? 

Till vem ska resultaten förmedlas 
Det är viktigt att redan från början fun
dera på hur resultatet ska användas , är 
det för internt bruk eller ska resultaten 
fö rmed la s externt. För att kunna an
vända resultatet i offentligt uttalande 
måste studien granskas av en obero
ende part fö r att säkerställa att kraven i 
standarden ISO 14 040 uppfylls . Det 
ställer helt andra krav på studiens kva
litet. 

Målet för studien har nu bestämts och 
det är dags att bes tämma omfattningen 
för studien. Omfattningen styrs mycket 
av målet med studien, speciellt när det 
gäller systemgrän.ser. Det kan i detta 
skede vara bra att rita upp ett principi
ellt processchema för produktionen av 
produkten. Nedan visas några punkter 
som ska övervägas innan fortsatt arbete. 

• Funktion och funktionell enhet 

• Sys t emgränse r ; var går gränsen 
mot naturen och andra produkter 

• Krav på datakvalitet; ska specifika 
värden eller branschmedelvärden 
användas , baseras värdena på en 
enstaka mätning eller på medel
värden för ett år 

• Jämföre l se mellan produkter 

• Beaktande a n g å e n d e k r i t i s k 
granskning; ska studien granskas 
av tredje part ställer det högre krav 
på studiens kvalitet och överens
stämmelse med den internationella 
standarden. 



Funktionen för produkten måste vara 
väl definierad, speciellt om j ämföre l 
ser med andra produkter med samma 
funktion ska utföras. En funktionell en
het bör väljas som är relevant och be
skriver produktens funktion. Om syf
tet med studien är att göra en j ä m f ö 
relse mel lan två produkter m å s t e 
samma antagande, samma funktionella 
enhet samt samma kvalitet på data an
vändas. 

En LCA-studie kan bli väldigt om
fattande och det är därför viktigt att be
gränsa vad som ska vara med och vad 
som inte ska vara med i studien. Inom 
L C A pratar man om avgränsningar mot 
naturen, andra produkter, geografiska 
avgränsningar samt avgränsningar i t i 
den. 

Exempel på funktionell enhet: 

• 1 målad fasad under 50 år 
• fönster med 1 m^ ljusöppning 

under 30 år 

• 1 bjälklag under 50 år 

Exempel Kährs 
Golvföretaget Kährs har arbetat med 
L C A för sin produkt ekparkett som 
produceras i Nybro. Sverige. I detta 

Funktionell enhet: 

1 m^ rent golv under 30 år 

fall har Kährs valt ut en produkt att fo 
kusera på och syftet med studien är att 
förbät t ra produkten generellt ur mi l jö
synpunkt, d v s var finns de stora mil jö-
bovarna i produktens livscykel. Studien 
är tänkt som ett internt verktyg för att 
förbät tra före tagens mil jöarbete . 

Den funktionella enheten för golvet 
är valt t i l l en m- under 30 års använd
ning . Enheten m- u n d e r l ä t t a r j ä m 
förelser med andra produktsystem, t ex 
andra material. Det är också intressant 
att väga in tiden eftersom olika produk

ter har olika l ivslängd som ändrar 
mi l jöpåverkan. 

I figuren nedan visas sys temgrän-
sema för Kährs parkettgolv. Kedjan 
bör ja r med skogsbruket och utvin
ning av olja tor kemikalieproduktion, 
användningsfasen och restprodukt
hanteringen är ocksä inkluderat i stu
dien. De enda delar som inte är med
tagna är hanteringen av träpulver och 
försäl jning av f j ä r rvä rme . Studien är 
begränsad t i l l Kährs fabrik vid Ny
bro, uppgifterna gäller för 1999. 

Golv-
tillverk 
ning 

Träpulver Sågverk 

Skogsb 

Fanér-
tillverkning Använd 

ning Skogsbruk 
ek 

Olje
utvinning 

Fjärrvärme 

Energi
utvinning 

Schematisk bild över Kährs produktion 



Inventeringsanalys 
När målet och omfattningen för studien 
är fastställd gäller det att samla in data 
från produktens livscykel. Det gäller att 
identifiera de olika in- och utf löden t i l l 
systemet. Inf lödena ska sedan spåras 
tillbaka t i l l "vaggan", d v s råvaruut-
vinningen, och utf lödena ska fö l jas t i l l 
"graven", d v s restprodukthantering 
och utsläpp t i l l mil jön. 

I inventeringen ska data från varje 
steg i produktens livscykel analyseras 
utifrån mil jösynpunkt . En naturlig bör
jan är att utgå f rån fabriken och titta på 
mate r i a l fö rb rukn ing , u t s läppsvärden 
och energ i förbrukning . När de olika 
materialen har bl ivi t identifierade gäl
ler det att gå tillbaka ett steg i kedjan 
och undersöka produktionen av de in 
gående komponenterna, de ska sedan 
spåras tillbaka t i l l utvinningen av rå
varor från naturen. 

Hur går man då t i l l väga för att samla 
in data för produktionen? Om företa
get har certifierats enligt någon av 
miljöledningsstandardema EMAS eller 

ISO 14 001 kan den inledande mil jö
utredningen vara en informationskäl la . 
Om företaget har en mil jörapport kan 
den ligga t i l l grund för det fortsatta ar
betet. Om något av ovanstående doku
ment inte finns t i l lgängliga måste en 
inventering utföras och ett inventerings
dokument kan vara t i l l stor h jä lp . I n 
venteringsdokumentet går på ett syste
matiskt sätt igenom mater ia l förbruk
ning, u t s l äppsvä rden och energ i fö r 
brukningar, i bilaga 2 ges ett exempel 
på ett enkelt inventeringsdokument. 

Uppgifter f rån det egna företaget är 
inte svåra att få tag på även om det är 
ett t idskrävande arbete. Det kan vara 
betydligt svårare att f å tag på uppgifter 
från underleverantörer, en del företag 
kan t i l l och med vara ovil l iga att lämna 
ut data. En orsak kan vara det t idskrä
vande arbetet att ta f ram uppgifterna. 
En annan orsak är att man inte v i l l 
l ämna ut specifika uppgifter om pro
duktionen, det kan t ex röra sig om re
cept för t i l lverkning som företaget inte 
v i l l avslöja. I detta arbete är det viktigt 
att ta hänsyn t i l l syftet med studien, om 

det t ex är en j ä m f ö r e l s e mellan två 
alternativ som ska utföras är det v i k f i -
gast att ha bra data för de komponen
ter som ska förändras . Övriga data blir 
inte lika intressanta och en lägre kvali
tet på dessa data kan vara acceptabel. 

Inventeringsdata innehåller all infor
mation om den mi l jöbe las tn ing som 
uppkommer i produktens livscykel. Är 
man intresserad att minska på en viss 
typ av mil jöbelastning räcker det ofta 
med inventeringsdata för att kunna göra 
en bedömning. Vi l l man ha en mer sam
lad bild av mil jöpåverkan måste data 
behandlas vidare eftersom invente
ringsdata är svår att överbl icka. Inom 
L C A kallas detta för mi l jöpåverkans
bedömning och behandlas i nästa av
snitt. 

Miljöaspekter 

Energianvändning 

Resursanvändning 

Utsläpp till vatten 

Utsläpp till mark 

Utsläpp till luft 

Tabe 
Produktion av material 

Tabell 
Restprodukthantering Tabell 

Transport av material 
Sammanställnings-

tabell 

K 

Tabell 
Tabell 

Användning av produkt 
Produktion vid fabrik 

Tabell 
Arbetsfordon 



/ inventeringen ingår såväl utvinning 
av råvaran, t ex olja och timmer, som 
städning och skötsel av golvet. 

Inventering hos Kährs 
Kährs har dragit nytta av den mil jö
utredning som ut fördes i samband 
med certifieringen enligt ISO 14 (K) 1. 
resultaten från denna visas i tabellen. 
Tillverkningen innefattar även utvin
ning av råvaror i fo rm av skogsbruk 

Resultat från inventering vid Kährs. 

och oljeutvinning. Användn ingen av 
golvet innefattar s tädning och skötsel , 
golvet antas dammsugas en gång per 
vecka och våt torkas två ggr per år. När 
golvet är utt jänt antas 70% av golvet 
gå t i l l f ö rb ränn ing med energiutvin

ning, 20% förbränns utan energiut
vinning och de sista 10% antas hamna 
på deponi. Inventeringsdata innehål
ler all information om den mil jöbe
lastning som uppkommer i produk
tens livscvkel. 

Ingående 
komponenter 

Tillverkning Användning/ 
Installation 

Hantering av 
restprodukter 

Resursanvändn ing Rundvirke 
Kol 
Olja 

Rundvirke ek Olja 
Naturgas 

Utsläpp till luft CO, 
CO 
NO 
so; 
Kolväten 

CO 
NO, 
VOC 

CO, 
CO 
NO, 
SO, 
Partiklar 

CO 
NO, 
Partiklar 

Utsläpp till vatten COD 
Kväve 
Salter 

COD 
Kväve 

Utsläpp till mark Industriavfall 
Aska 
Farligt avfall 
Bark 

Industriavfall 
Aska 
Farligt avfall 

Golvavfall Aska 
Farligt avfall 

Energianvändning Fossilt bräns le 
Elektricitet 
Biobränsle 

Elektricitet 
Biobränsle 

Elektricitet Produktion av 
el och värme 



Bedömning av 
miljöpåverkan 
Efter inventeringen är det ofta en för
del att sammanstä l la data för att göra 
det hela mer överskådligt . Det görs i 
den s k mi l jöpåverkansbedömningen 
och den består av tre delar. 
1. Klassificering 
2. Karakterisering/Viktning 
3. Värdering 

Klassificering innebär en uppdelning 
av de olika miljöeffekterna i kategorier. 
Syftet är att göra materialet mer lätt-
överskådligt . Inom L C A brukar man 
prata om f ö l j a n d e m i l j ö e f f e k t 
kategorier, en utföri igare förklar ing av 
dessa finns i bilaga I . 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Klassificering Karaktärisering Värdering 

Inven
tering 

Marknära ozon 
voc 
Kolväten 

Växthusgaser 
C O , 

N^O 

Eten-
ekvivalenter 

Koldioxid-
ekvivalenter 

Försurande ämnen 
S O ^ 
N O ' 

Svaveldioxid-
ekvivalenter 

Övergödning 
NO3 
P O , 

Fosfat-
ekvivalenter 

Summerat 
index 

Växthuseffekter 
Ozonnedbrytande föreningar 
Försurning 
Övergödning 
Ekotoxikologi 
Humantoxikologi 
Marknära ozon 

När de olika ämnena är klassificerade 
mås t e dessa j ä m f ö r a s inbördes . Det 
beror på att olika föreningar har olika 
stor effekt på mil jö . Olika viktnings-
faktorer för växthusga.ser visas nedan, 
tabellen ska tolkas som att ett gram 
metan har 21 ggr så stor påverkan på 
växthuseffekten som koldioxid. För att 
koldioxid och metan ska kunna j ä m f ö 
ras multipliceras mängden metan med 

Miljöpåverkansbedömning från inventering till sammanvägning till inde.x. fritr 
från Ryding. (RydingS-0, Miljöanpassad produktutveckling, Industriförbundet, 1995.) 

21 . det kallas för koldioxidekvivalenter. 
Värder ingen syftar t i l l att producera 

ett värde för produktens miljöpåverkan, 
detta värde kan sedan j ä m f ö r a s med 
andra produkter. Det finns fiera olika 
metoder för hur dessa värder ingar kan 
u t f ö r a s , de kan baseras på m i l j ö 
politiska mål . ekoknapphet eller betal
ning för att återställa skadan. EPS-sy-
steinet cKh Eco-Indicator ar två exem
pel på värderingsmetoder.* Denna typ 
av sammanvägn ing ger ett enkelt sätt 
att presentera data men det finns stora 
osäkerheter i metoderna. 

"http://www.cpm.chalmers.se/cpm/publi-
cations/EPS2000.PDF 
http://www.pre.nl/eco-indicator99/ei99-
reports.htm 

Vikming för växthusgaser 

Amne Koldioxidekvivalenter 
Koldioxid (CO^) 

Metan (CHJ 

N.O 

1 

21 

310 

Viktning för marknära ozon 

Ämne Etenekvivalenter 
Eten 1 

VOC 0,398 
Alkaner 0,398 
Aceton 0,178 
Aldehyder 0,443 
Etanol 0,268 

Viktning för övergödning 

Ämne Fosfatekvivalenter 
Fosfat 1 
Ammoniak 0,33 
NItrat 0,1 
P-tot 3,06 
N-tot 0,42 

Viktning för försurning 

Ämne Svaveldioxidekvivalenter 
SO, 1 

NO, 0,7 
NO 1,07 
HC1 0,88 
NH3 1,88 



M iljöeffekterna 
ställs samman så 
att man ser var i 
verksamheten den 
största påverkan 
uppkommer 

'^1 

Exempel Kährs 

Kährs har .sammanställt sina mi l jö 
effekter för att se vart den största på
verkan uppkommer. I fal let med 
Kährs har metoden Eco-Indicator an
vänts . Ingen värder ing har u t för ts 
utan man har stannat vid karaktäri-
seringen, detta för att få en mer sam
lad bild av miljöpåverkan. I samman
s tä l ln ingen visas inte vä rden f ö r 
ozon nedbrytande gaser, tungmetaller 
och cancerogena ämnen eftersom 
dessa fö rekommer i så liten mängd . 
Studien omfattar inte försä l jn ingen 
av t r äpu lve r och f j ä r r v ä r m e , det 
innebär att miljöbelastningen för t i l l 
verkningen blir högre eftersom trä
pulver och f jä r rvärme delvis kan an
vändas som ersä t tn ing för fossila 
bränslen. 

Om man tittar på de ingående ma
terialen så visar det sig att l i m och 
lack har en stor mil jöpåverkan trots 
att de ingår i små mängder. Det be
ror på att det krävs mycket fossil 
energi för att f ramstäl la dessa kom
ponenter. Sågad vara har en stor m i l 
jöpåverkan men står också för en stor 
del av vikten i produkten. 

• Växthuseffekt (x 100) •Försurning • Övergödning H Ma^knära ozon 
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Miljöejfekter vid tillverkning av parkettgolv hos Kährs. 
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Miljöeffekter för Kährs parkettgolv ur ett livscykelperspektiv. 



Tolkning 
Tolkningen av resultaten baseras på 
mi l jöpåverkansbedömningen och re
sultaten f rån inventeringsanalysen i 
enlighet med .studiens målsät tning och 
omfattning. 

Resultatet av tolkningen varierar be
roende på .syftet med studien. Om syf
tet med studien är att fastställa de be
tydande m i l j ö a s p e k t e r n a kan dessa 
konstateras. Vilka är dessa och var upp

kommer de i produktens livscykel. Om 
syftet är att j ämfö ra olika alternativ kan 
man dra slutsatser om vilket av alter
nativen som är det bästa i olika avse
enden. 

Tolkningen ska även beakta resulta
tens giltighet och osäkerhet , t ex vi lka 
beg ränsn inga r och osäke rhe te r som 
finns i data och systemgränser . Detta 
kan göras med hjä lp av en känsl ighets-
eller o.säkerhetsanalys. Här bör man be
stämma om data behöver kompletteras. 

t ex genom mer .specifika data eller för
ändring av sys temgränsema. 

Resultatet från tolkningen kan sedan 
ligga t i l l grund för rekommendationer 
som kan användas i t ex miljöstyrd pro
duktutveckling. Rekommendationerna 
kan t ex vara prioriterade områden som 
att byta ut eller minska på innehållet 
av vissa kemikalier eller att effekt ivi-
.sera energianvändningen. En annan åt
gärd kan vara att utveckla en ny pro
dukt med liknande funktion. 

Minskad limförbrukning vid tillverk
ningen och byte av krympfolie till well
papp i förpackningen är de två miljö
förbättringar som simulerats. Minskad 
limförbrukning är idag genomförd. 

Exempel Kährs 
Sammanstä l ln ingen visar att limmet 
haren stor mil jöpåverkan fastän det 
ingår i små mängder, det beror på att 
det baseras på fossila råvaror. För
packningar i form av krympfolie har 
också en stor mil jöpåverkan. Kährs 
har därför prioriterat att minska på 
l imförbmkningen och ersätta krymp-
fol ien med wellpapp. 

Den första simuleringen var att 
minska l imförbrukningen genom en 
förbättrad bestrykning. De faktiska 
kostnaderna för limmet kunde också 
sänkas utan att kvaliteten på golvet 
försämrades . Nästa åtgärd var att er
sätta krympfolien med wellpapp, det 
är en enkel åtgärd som inte påverkar 
produkten. I figuren vi.sas en sam
manstäl lning hur de två alternativen 
påve rka r mi l jön , det b l i r en li ten 
minskning av utsläppen av växthus
gaser samt försurande ämnen . Den 
största vinsten uppnås dock för b i l 
dandet av marknära ozon som mins
kar med 10%. 

Man bör dock vara försiktig med att 
dra slutsatser utifrån dessa resultat ef
tersom det inte är specifika data som 
har a n v ä n t s f ö r k r y m p f o l i e n e l le r 
wellpappen. Valet av fö rpackningsma
terial bör därför specialstuderas, man 
bör där fundera på funktionen med för

packningen. V i l k a g r u n d l ä g g a n d e 
krav ska den uppfyl la och hur kan 
dessa krav til lfredställas på ett mil jö-
vänl ig t sä t t? Kraven kan vara att 
skydda mot stötar eller att hindra fukt
upptagning. 

Ekparkelt 
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• • • • Miljöfn-bättnngar 
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Växthusgaser Försurning Övergödning Marknära ozon 

Minskning av limförbrukning och byte av förpackning. 
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Uppföljning 
Uppföl jn ingen kan delas upp i två de
lar, dels uppföl jn ing av den förbättrade 
produkten, dels uppföl jn ing av det ge
nomförda arbetet. 

U p p f ö l j n i n g e n av produkten görs 
framförall t med hjälp av nyckeltal som 
visar miljöprestanda före respektive ef
ter förbät tr ingen. 

Som vid alla projekt är uppföl jn ing 
av genomför t arbete en mycket vikt ig 
del fö r att samla in erfarenheter för att 
lära sig själv och andra. När de mil jö
mässiga fö rde l ama är klargjorda bör 
man titta på projektet som helhet. Hur 
har arbetet med miljöstyrd produktut
veckling fungerat, vad har varit svårt 
och vad har varit bra med arbetet. Även 
det interna informationsfiödet . som blir 
följden av produktutvecklingen, är av 
godo för företagets mi l jöarbete . Fler 
blir engagerade och förstår och accep
terar eventuella förändr ingar i produk
tion och rutiner 

Kommunikation 
och marknadsföring 
Resultatet av den mil jöstyrda produkt
utvecklingen d v s de förbät t r ingar av 
produkten som å s t a d k o m m i t s bö r 
kommuniceras t i l l berörda intressenter 
Att kommunicera och informera goda 
resultat är mycket viktigt eftersom det 
nedlagda arbetet annars kan betraktas 
som ogjort. Kommunikationen av re
sultaten görs företrädesvis med hjä lp 
av nyckeltal som visar mil jöpres tanda 
före respektive efter förbättringen. Den 
förbättrade mil jöprestandan kan sedan 
kommuniceras i många olika former 
.som miljöredovisningar, informations
blad, mi l jövarudeklara t ioner och re
klam. Det kan även vara av intresse att 
informera intressenter att företaget be
driver miljö.styrd produktutveckling. I 
dagsläget kan det betraktas som fram
synt att överhuvudtaget bedriva ett så
dant mil jöarbete på företaget . En an
nan fördel kan vara att nya krav och 
önskemål från intressenter spontant kan 
komma t i l l företagets kännedom som 
kan ligga t i l l grund för ett nytt arbete 
med den ständiga förbättringen av pro
dukten. 

7 ~ 1 

Företagets miljösyn i stort och uppnådda miljöförbättringar blir till verksamma 
ingredienser i kommunikationen med kunder och andra intressenten 

Slutsatser/kommentarer 
• L C A är krävande men ger bra underiag för mil jöanpassad produktut

veckling. 

• Billigare metoder finns för att utvärdera mi l jöfrågorna , dock viktigt att 
behålla liv.scykelperspektivet. 

L C A har begränsningar all behandla kemikal ie f rågor (t ex impregne-
ring), markanvändning och arbetsmil jö , dessa bör därför studeras se
parat och vägas in i beslutsproces.sen. 

• Viktigt att kommunicera resultatet. 

• Medvetenheten ökar oni produktens mil jöpres tanda. 
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Bilaga 1 Miljöeffekter 
Växthuseffekten 
Växthuseffekten beror på att v i i dagens samhälle t i l lför ett flertal ämnen som kan 
absorbera värmen som avges från jorden, f räms t koldioxid, metan och lustgas. Det 
innebär att jorden sakta men säkert värms upp. En ökad uppvärmning kommer att 
orsaka en höjning av vär ldshavens nivå och lägga stora delar av dagens kuster och 
kuststäder under vatten. För Sveriges del kan en tempera turhöjning innebära en för
bättr ing 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 t i l l växthusef fekten 
eftersom de ingår i kolets naturiiga kretslopp. Metanuts läpp härrör bl a från risodlingar, 
djurfarmar och kolgruvor; d ikväveoxider uppkommer vid förbränning av bränslen. 

Ozonskiktet 
I s t ratosfären (10-50 km ovanför våra huvuden) finns ozonlagret som skyddar livet 
på jorden f rån UV-B strålning som kommer från solen. Det innebär att endast en liten 
del av dessa strålar kommer ner t i l l jorden, den mesta strålningen absorberas av ozonet. 
Det finns flera av människan f ramstäl lda kemikalier som har förmågan att bryta ner 
detta skyddande skikt. Den viktigaste är freon som finns i olika kylanläggningar. En 
uttunning av ozonskiktet innebär en ökad exponering för UV-.strålning som innebär 
att risken ökar för ögonskador (i form av grastarr). hudcancer och genetiska skador 
samt för en försämring av immunförsvare t . Växtl igheten 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 s läpper v i ut flera ämnen som bidrar t i l l försurningen, det är f rämst 
svaveldioxid (SO^) och kväveoxider (NO^) .som bildar syror när de kommer ut i natu
ren. Även andra föreningar, t ex arrunoniak bidrar t i l l försurningen fast i mindre om
fattning. Svavelutsläppen orsakas f rämst av föroreningar i fossila bränslen medan 
kväveoxiduts läppen uppkonuner vid all förbränning genom luftens kväveinnehål l . 
De biologiska effekterna är en förändring av ekologiska samhäl len i vattendrag och 
en minskad biologi.sk mångfa ld . Försurningen kan även bidra t i l l en försämring av 
skogens 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 fo rm av igenväxande sjöar, kraft iga 
algblomningar och syrebrist fö r vattenlevande organismer. Ett flertal av människans 
aktiviteter innebär en ökning av när ingsämnen som t ex kväve och fosfor. Några 
exempel är uts läpp är otillräckligt renat avloppsvatten, när ingsläckage från jo rd - och 
skogsbruk samt förbränningsuts läpp. Detta kan exempelvis å tgärdas genom att för
bruka mindre energi, genom bättre rening och minskade utsläpp av när ingsämnen. 

Marknära ozon 
Marknära ozon bildas genom en reaktion av f lykt iga kolväten och kväveoxider under 
inverkan av solljus. Effekterna på människor är f rämst irritation av ögon och slem
hinnor samt försämrad andningsfunktion. Ozon har också en kraft ig inverkan på väx
ter genom minskad tillväxt: produktionsbortfallet inom det svenska jordbruket beräk
nas t i l l en mil jard per år. Den f r äms ta orsaken t i l l bildningen av marknära ozon är 
utsläpp från trafiken men även förbränningsanläggningar bidrar. 
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Bilaga 2 Inventering för L C A inom träindustrin 

Råvaror Transport Medelavstånd Går tom Fyllnads
Nr Material Mängd/funk. enhet Enhet (bränsle) till tillverkare (km) tillbaka grad 

1 Rundvirke t ex kg t ex tåg ja/nej 

2 Lim lastbil (MKr) 

3 Övrigt 

4 

5 

6 

7 

Miljöklass 1 

Förpackningsmaterial 
Enhet 

Transport 
(bränsle) 

Medelavstånd 
(km) 

Går tom 
tillbaka 

Fyllnads
grad Nr Material Mängd/funk. enhet Enhet 

Transport 
(bränsle) 

Medelavstånd 
(km) 

Går tom 
tillbaka 

Fyllnads
grad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Plast 

Wellpapp 

Stålband 

Övrigt 

Övriga resurser 
Enhet 

Transport 
(bränsle) 

Medelavstånd 
(km) 

Går tom 
tillbaka 

Fyllnads
grad Nr Material Mängd/funk. enhet Enhet 

Transport 
(bränsle) 

Medelavstånd 
(km) 

Går tom 
tillbaka 

Fyllnads
grad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Hydraulolja 

Aceton 

Övrigt 

Biprodukter/avfall 
Enhet Hantering Nr Material Mängd/funk. enhet Enhet Hantering 

1 S å g s p å n t ex energiutvinning 

2 Restkemikalier å te ranvändning 

3 Metallskrot återvinning 

4 Övrigt 

5 

6 

7 
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Energianvändning för året 

Energislag Totalt per år Enhet Anmärkningar 

Diesel Miljöklass? 

Gasol till truck 

Elenergi Leverantör, miljömärkt 

Totalt per år Enhet Fuktkvot Typ 

Internt producerat träspill Internt producerat träspill 

Externt inköpt biobränsle Externt inköpt biobränsle 

Utsläppsvärden 

utsläpp till luft (förbränning) Mängd/funk. enhet Enhet 

CO2 (koldioxid) 

CO (kolmonoxid) 

C H (kolväten) 
X y 

NO^ (kväveoxider) 

SO2 (svaveldioxid) 

Övrigt 

Utsläpp till vatten (sågverk) Mängd/funk. enhet Enhet 

BOD (syreförbrukande ämnen) 

COD (syreförbrukande ämnen) 

Ntot (totalt kväve) 

Ptot (totalt fosfor) 

Metaller, specificera 

Övrigt 

Utsläpp till mark (deponi) Mängd/funk. enhet Enhet 

Aska 

Stoft 

Farligt avfall 

Övrigt 
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Bilaga 3 Checklista för miljöstyrd produktutveckling 

Miljöfrågor att ta hänsyn till 
i produktutvecklingen 

Kan genomföras? 

Ja Nej Om ja, hur? 
Om nej, varför 

Effektivitet i materialanvändning 

Minimera antalet olika material i produkten 

Minimera vikten hos produkten 

Minimera mängden material som används vid 
transport av och vid försäljning av och vid 
försäljning av produkten 

Använd återvunnet eller återvinningsbara 
material 

Minimera antalet komponenter 

Återanvänd delar och komponenter hos en 
produkt om detta är möjligt 

Minimera energianvändningen 

Automatisk energisparande i produkt-
användningsiäget 

Välj komponenter som drar lite ström 

Förläng produktens livstid 

Skapa moduler i produkten. Utbytbara 
delar som enkelt kan insamlas och 
kan tas bort. 

Enkel isärtagning minskar tid för reparationer 

Återvinningsbarhet 

Begränsa användningen av olika material 
till ett minimum 

Minimera användningen av miljöfarliga ämnen 
som kräver speciell behandling 
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