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Sammanfattning

För att industriföretag ska kunna uppnå hållbar produktion krävs en bra metod för att
bedöma produktionssteg och tänkbara processförändringar ur ett hållbarhets- och hel-
hetsperspektiv. Idag saknas lämpliga metoder för detta ändamål. Studien som ligger
bakom denna rapport syftade till att dels kartlägga vilka metoder och koncept som idag
finns tillgängliga för att göra bedömningar av miljöpåverkan. Vidare utvecklades ett
förslag på en metod för att göra helhetsbedömningar av industriella processförändringar.
Som ett sista steg implementerades metoden i en enkel mjukvara för att förenkla för
tänkta användare. Denna rapport beskriver studiens tre delar och avslutas med en dis-
kussionsdel i vilken metoden granskas utifrån de kriterier och önskemål som ställdes vid
projektets upptakt.

Det visade sig vara svårt att utveckla en metod som både är enkel att använda och som
samtidigt är vetenskapligt korrekt. De flesta heltäckande metoder, som t ex LCA
(livscykelanalys), kräver orimliga mängder indata för att vara praktiskt tillämpbara för
ett mindre industriföretag. Andra enklare metoder saknar ofta transparens. Beräkningar-
na blir svåra att följa vilket minskar användarens förståelse för resultatet.

Metoden som utvecklats i detta projekt är endast tänkt att användas i jämförande syfte,
för jämföra olika tekniklösningar ur ett hållbarhetsperspektiv. I den föreslagna metoden
beräknas olika faktorer för påverkan på miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Därigenom
vägs hållbarhetsbegreppets tre aspekter in i bedömningen med förenklingen att arbets-
miljön representerar sociala faktorer. Vid beräkning av påverkan på yttre miljö sätts
globala, nationella eller företagsegna mål eller krav på utsläpp av olika ämnen, energi-
förbrukning etc som ett mått på hållbar påverkan. Genom att beräkna det totala avstån-
det från hållbart tillstånd kan processens miljöfaktor beräknas. Påverkan på arbetsmiljö
beräknas genom en semi-kvantitativ metod där påverkans allvarlighet och omfattning
bedöms och poängsätts. Ekonomisk påverkan beräknas genom att summera kostnader
för drift och investeringar. De tre hållbarhetsfaktorerna för ett planerat processalternativ
normaliseras mot faktorerna för befintlig produktionslösning. I rapporten ges två förslag
på visualisering av de tre faktorerna för att underlätta resultattolkning samt ett förslag på
tillvägagångssätt för sammanvägning till ett enda miljötal.

Den nuvarande metoden är inte färdigutvecklat och ett visst förbättringsarbete återstår.
Exempelvis bör bedömningen av sociala faktorer utökas samtidigt som resursförbru-
kning och avfallsaspekter bör tas med i miljöbedömningen på ett bättre sätt. Mjuk-
varuimplementeringen fungerar för att göra testundersökningar, men kan utvecklas till
att bli mer användarvänligt.
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1. Inledning

1.1. Arbetets bakgrund och syfte

Miljöarbetet inom industrin har den senaste tiden förändrats från att enbart handla om
olika reningstekniker till att idag innefatta begrepp som resurseffektivisering och hållbar
produktion. Ett sätt att minska en produkts miljöbelastning är att effektivisera eller för-
bättra produktionsprocessen. Då ett företag ska införa en processförändring har de ofta
flera tänkbara processförändringar att välja mellan. De olika alternativen kan skilja sig i
ett antal faktorer som t ex energiförbrukning, kemikalieanvändning, utsläpp, social på-
verkan (bl a på arbetsmiljö) samt kostnader och besparingar. Se Figur 1 för en schema-
tisk beskrivning av tänkbara in- och utflöden. En rättvis bedömning av det mest hållbara
processalternativet bör göras ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv, dvs med avseen-
de på miljöpåverkan, ekonomi och sociala aspekter under alla led fram till processen.

Kostnader

Påverkan på yttre och inre miljö

Förbrukning och resurser

Energi
                                Vatten

Kemikalier

Utsläpp till luft,
vatten och mark

Avfall

PROCESS

Figur 1. Schematisk figur över problemställningen. Till vänster ges exempel på inflöden till processen

och till höger utflöden. Både in- och utflöden har påverkan på kostnader, yttre- och inre miljö

samt på förbrukning av resurser.

Syftet med examensarbetet var att på uppdrag av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, ta
fram en relativt enkel metod för att bedöma alternativa processförändringar ur ett håll-
barhetsperspektiv. I uppgiften ingick att granska befintliga metoder för att utifrån dessa
utveckla en egen metod, implementera den i lämplig mjukvara samt testa metoden på ett
verkligt fall. För att begränsa omfattningen av arbetet sattes målet till att i första hand
utveckla en fungerade metodik för att göra hållbarhetsbedömning, och således avsattes
mindre tid till implementering och testning. Av hållbarhetsbegreppets tre aspekter an-
sågs det viktigast att fokusera på miljöpåverkan, även om sociala och ekonomiska fakto-
rer helst skulle inkluderas i bedömningen.
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2. Metoder för hållbarhetsbedömning

Inventering av befintliga metoder för hållbarhetsbedömningar på samhälls-, bransch-
och företagsnivå har gjorts. Information har erhållits genom litteraturstudie både av
tryckt och internetpublicerat material samt genom personlig kommunikation med yrkes-
verksamma inom området. Granskningen har gjorts utifrån följande aspekter: metodens
syfte, tillämpningsområde samt dess svaghet och styrka vid tillämpning på detta projekt.
Urvalet gjordes så att så många olika typer av metoder och tankesätt som möjligt täcktes
in. I detta avsnitt följer en kort sammanfattning av de för detta arbete mest relevanta
metoderna.

Metoder för att beräkna eller bedöma miljöpåverkan kan delas in på olika sätt. En tänk-
bar indelning är mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är bl a
EEA (Miljöeffektanalys) och MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Kvantitativ bedöm-
ning görs bl a i LCA (Livscykelanalys) och Kritisk Volym. Andra skillnader mellan
olika metoder är vilken nivå i orsak-verkankedjan de utgår ifrån och dess aggregerings-
grad. (Se Figur 2). Somliga metoder använder sig av bakomliggande faktorer och/eller
belastning som indikatorer på miljöpåverkan medan andra utgår från effekten av belast-
ningen, t ex genom dess potentiella bidrag till olika miljöhot. I vissa metoder ingår
aggregering av parametrar för att utifrån en stor mängd data ta fram ett överskådligt
antal påverkansfaktorer.

Figur 2. Exempel på orsak-verkankedja

2.1. Checklistor och matriser

Miljöpåverkansbedömning kan, som nämnts ovan, utföras på ett flertal olika sätt.
Många metoder är uppbyggda som checklistor eller matriser. I detta avsnitt ges en kort
överblick över huvudidé och allmän struktur hos olika typer av checklistor och matriser.

Energiförbrukning

Transporter

Utsläppta

ämnen

Förbrukade

resurser

Växthuseffekt

Försurning

Eutrofiering

Mänsklig

hälsa

Ekosystem

Resurser

Bakomliggande faktorer       Belastning                  Miljöhot                       Skyddsobjekt
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1.1.1. Checklistor

Checklistor består oftast av en lista på miljöparametrar, sociala och/eller ekonomiska
faktorer som påverkas av en förändring. Utformningen av en checklista kan antingen
vara väldigt enkel och bara innebära en listning av påverkande faktorer. Det går även att
göra betydligt mer omfattande checklistor som exempelvis innefattar att svara på ett
antal frågor, eller att jämföra vissa faktorer med tröskelvärden. Ett exempel på den
senare typen av checklista ges i Tabell 1. Här anges dels hur många gånger tröskel-
värdet överskrids för varje parameter men även tidsperspektivet av påverkan.

A står för ett år eller mindre, B för 1-10 år, C för 10-50 år och D för irreversibel påver-
kan. 2C betyder alltså att påverkan är dubbelt så stor som tröskelvärdet (om tröskelvär-
det är ett) och att skadan består 10-50 år. (Glasson, 1994)

Tabell 1 Exempel på checklista med jämförelse mot tröskelvärden.

Påverkans Kriterie Tröskel-        Ah X          Alt Y

kategori värde (TV) Påv. Påv. = TV Påv. Påv. =TV

Luftkvalitet Emissions- 1 2C Ja 1C Ja
standard

Ekonomi Vinst:kostnad 1:1 3:1 Nej 4:1 Nej

Vatten- Vattenkvalites- 1 1C Nej 2C Ja
kvalitet standard

Utrotnings- Antal per ugglor 35 50D Nej 35D Ja
hotade arter

Källa: Sassaman (1981) genom Glasson et al (1994)

1.1.2. Matriser

Matriser är enligt Glasson et al (1994) den vanligaste metoden för miljökonsekvens-
bedömningar (EIA1). Matriser är på samma sätt som checklistor av varierande
komplexitet. De enklaste matriserna är som tvådimensionella checklistor med
miljökomponenter på ena axeln och förändringar på den andra. Tidsberoende matriser
inkluderar tidsskalan medan magnitudmatriser även beskriver storleken och vikten av
miljöpåverkan. (Glasson et al, 1994)

Den mest kända av de kvantitativa matriserna är Leopoldmatrisen som utvecklades i
början av 70-talet av USA:s geologiska undersökning genom Leopold et al. Matrisen
består av en horisontell lista på 100 bakomliggande faktorer och en vertikal lista på 88

                                                
1 EIA = Environmental Impact Assessment
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miljöfaktorer. Detta ger 8800 möjliga kombinationer av orsak-verkansamband. I de
aktuella cellerna förs två siffror in. I rutans övre vänstra hörn lagras påverkans storlek
representerat av tal mellan +10 (väldigt positiv) och –10 (väldigt negativ). I nedre högra
hörnet lagras påverkans betydelse genom siffror mellan 10 (väldigt signifikant) och 1 (ej
signifikant). Fördelarna med Leopoldmatrisen är enligt Glasson (1994) att den är lättför-
ståelig och tillämpbar på många olika typer av projekt. Nackdelen är att dess allmänna
karaktär gör att den inte är så bra anpassad till enskilda problem. Dessutom tar den
endast upp direkta effekter och inkluderar ej interaktioner mellan olika faktorer. Inte
heller skiljs kvalitativa och kvantitativa data från varandra eller tas hänsyn till sannolik-
heten att olika typer av miljöpåverkan inträffar. (Glasson et al, 1994)

Viktade matriser utvecklades för att förbättra några av ovan nämnda svagheter med
Leopoldmatrisen. Olika typer av miljöpåverkan och även påverkande faktorer tilldelas
vikter efter hur viktiga de anses vara. Se Tabell 2 för ett exempel på en viktad matris.

Tabell 2.  Exempel på viktad matris för jämförelse mellan två olika platser. Kategorins relativa vikt

(v) anges som procent och påverkan på varje kategori från de olika alternativen (p) anges

som tal: 1-10. Total påverkan från varje alternativ beräknas som summan av v×p över alla

kategorier.

Plats A Plats BPåverkans-kate-

gori

Kategorins relativa

vikt (v)
Påv. (p) v× p Påv. (p) v× p

Luftkvalitet 21 3 63 5 105

Vattenkvalitet 42 6 252 2 84

Buller 9 5 45 7 63

Ekosystem 28 5 140 4 112

TOTALT 100 500 364

Källa: Glasson et al (1994)

1.1.3. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Då checklistor och matriser kan varieras i det oändliga är det svårt att göra ett generellt
utlåtande om systemen som sådana. Fördelen med checklistor och matriser att de oftast
är lätta att använda och förstå och kan på så sätt vara ett bra sätt att få en allmän över-
blick över problemställningen. Den största nackdelen vid tillämpning i detta projekt är
att de oftast ej är anpassade för att användas i jämförande syfte. (Se dock avsnitt 2.9
vilket är ett exempel på en jämförande metod som baseras på en checklista.) För att jäm-
föra olika alternativ krävs att olika effekter kan jämföras med varandra. Avsaknaden av
bra viktningsmetoder är dock stor (Se avsnitt 2.5).
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2.2. Indikatorer och nyckeltal

Ett sätt att beskriva världens, ett lands, en branschs eller en produkts miljöpåverkan är
att använda sig av en indikator eller ett nyckeltal. Det finns ingen entydig definition av
vare sig miljöindikator eller miljönyckeltal, ofta har olika aktörer sina egna tolkningar
av begreppen. En skillnad är dock att ett miljönyckeltal ofta uttrycks som kvoten mellan
två storheter och används i större utsträckning i samband med miljöledningssystem och
vid bedömning av miljöprestanda. Enligt Larsen (1998) definierar miljöinformations-
utredningen (SOU 1997:4) en miljöindikator som en egenskap eller ett fenomen i miljön
eller i företagens miljöarbete som är observerbart och möjligt att objektivt klassificera
kvantitativt eller kvalitativt. Begreppet miljöindikatorer är generellt sätt större och
miljönyckeltal betraktas ofta även som en typ av miljöindikator. (Larsen, 1998)

Det diskuteras var i orsak-verkankedjan som det är vettigt att definiera indikatorer. Ten-
densen går mot att indikatorerna definieras allt senare i kedjan eftersom indikatorn då
blir mer relevant och lättbegriplig. Men samtidigt blir den svårare att modellera, sam-
banden blir svårare att fastställa. Den bästa tillgängliga metodiken idag ger enligt
SETAC 2 att olika nivåer blandas och man bör därför se upp med inkonsistens och över-
lappning. (SETAC, 1999)

1.1.4. PSR- och DPSIR-modellen för indelning av miljöindikatorer

Miljöindikatorer kan indelas enligt den av OECD3 framtagna PSR-modellen:

• Belastning (Pressure): Beskriver belastningen från mänskliga aktiviteter på miljön,
inklusive utnyttjande av naturresurser. I kategorin ingår dels indirekt belastning dvs
mänskliga aktiviteter som energiförbrukning, transporter och jordbruk men även
direkt belastning från ovan nämnda aktiviteter dvs utsläpp av föroreningar, avfalls-
produktion och användning av resurser. Indikatorerna är ofta knutna till produktions
och konsumtionsmönster och används för att följa trender över tiden eller för att visa
emissions- eller resursintensitet.

• Tillstånd (State): Beskriver miljökvaliteten samt kvalitet och kvantitet av natur-
resurser. Indikatorerna ska ge en beskrivning av miljötillståndet i luft, vatten, mark
både med avseende på biologiska och abiotiska faktorer. Exempel på indikatorer är
koncentration av föroreningar i olika media, antal människor som exponeras för en
viss föroreningsnivå etc.

                                                
2 Society of Environmental Toxicology and Chemistry
3 Organisation for Economic Cooperation and Development
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• Åtgärder (Respons): Beskriver samhällets svar på förhållanden i miljön både indi-
viduellt och kollektivt. Exempel på indikatorer är miljörelaterade skatter, avgifter
och sanktioner samt marknadsandelar av miljövänliga produkter eller tjänster.

(OECD, 1998)

Indikatorer enligt PSR-modellen är tänkta att användas för utvärdering av ett lands eller
en regions miljöprestanda. PSR-modellen används även av bl a FN (FN, 2000) och
Sveriges regering i de svenska gröna nyckeltalen (se avsnitt 1.1.5) för beskriva hållbar
utveckling.

EEA4 har byggt ut PSR-modellen med två nivåer till DPSIR-modellen. De tillkom-
mande delarna är:

• Drivkrafter (Driving forces): Beskriver ekonomiska och andra sociala utvecklingar
som kan bidra till belastning t ex jordbruk eller energiförbrukning.

• Påverkan (Impact): Beskriver effekten av belastningen, t ex övergödning av sjöar
eller klimatförändring.

(EEA, 1999)

DPSIR-modellen används bl a för indikatorerna till Sveriges miljökvalitetsmål. (Natur-
vårdsverket, 2000)

1.1.5. De gröna nyckeltalen

Miljövårdsberedningen har på regeringsinitiativ tagit fram tolv gröna nyckeltal som
komplement till de 15 nationella miljömål som fastslogs av regeringen i april 1999.
Nyckeltalen presenterades i budgetpropositionen 1999. Syftet med dem är att på ett lätt-
begripligt sätt indikera om den ekologiska utvecklingen i Sverige går i rätt riktning.
(Hansén, 1999)

Nyckeltalen delas in i tre huvudkategorier enligt PSR-modellen5, se Tabell 3 (Miljö-
vårdsberedningen, 1999).

                                                
4 European Environmental Agency
5 PSR står för Pressure, State, Respons. Se avsnitt 1.1.4.
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Tabell 3. De gröna nyckeltalen.

Energianvändning

Total energianvändning

 Energieffektivitet

 El för uppvärmning

Materialanvändning

Total  materialomsättning

Avfall till soptipp

Mått på bakomliggande orsaker:

Kemikalieanvändning

Totala volymen hälso- eller miljöfarliga kemikalier

Växthuseffekt

 Utsläpp av koldioxid

Försurning

Utsläpp av svaveldioxid till luft

 Utsläpp av kvävedioxid till luft

Övergödning

Tillförsel av fosfor  till hav

Tillförsel av kväve till hav

Luftkvalitet i tätort

Bensenhalt i tätortsluft

Mått på utsläppsnivåer och

tillståndet i miljön:

Biologisk mångfald

 Livsmiljöer för biologisk mångfald

 Andel skyddad skog

Miljöanpassade färdsätt

   Andelen kollektiva transporter mm

   Persontransporter med bil

Miljöanpassade inköp

   Inköp av miljömärkta produkter

   Miljöanpassad offentlig upphandling

Kretslopp av näringsämnen

   Återföring av fosfor till odlingsmark

Mått på omställningen hos viktiga

aktörer:

Miljöanpassade arbetssätt

   Företag med miljöledningssystem

   Skolor med utmärkelsen Miljöskola

Källa: Miljövårdsberedningen (1999)
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1.1.6. Miljönyckeltal

På IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, har nyckeltal för bedömning av Sveriges
branschers totala miljöpåverkan utvecklats. Miljönyckeltalen beräknas enligt Ekvation
1. (Zetterberg, 1997).

yttaKonsumentn
tMiljöeffek

ltalMiljönycke = (Ekvation 1)

Miljönyckeltal är alltså ett sätt att relatera en aktivitets miljöeffekt till dess samhällsnytta.
Miljöeffekt definieras på IVL oftast som aktivitetens bidrag till olika miljöpåver-
kanskategorier (se karakterisering, avsnitt 1.1.11). För konsumentnytta används olika
definitioner beroende på nyckeltalets syfte och tillämpning. Dels kan konsumentnyttan ut-
tryckas i produktionstermer som antal producerade varor eller ton massa och dels kan den
uttryckas i monetära termer som omsättning eller bidrag till BNP. (Hansén et al, 1999)

Ett exempel på tillämpning av miljönyckeltal är IVL:s framtagande av näringslivs-
gemensamma nyckeltal för de tre branscherna: verkstadsindustri, livsmedelsindustri och
grafisk media. Exempel på miljöbelastningsmått är elförbrukning (kWh), vattenförbruk-
ning (m3) och emissioner till vatten av BOD, COD, fosfor, kväve och fett (kg). De tre
mått på nytta som används är producerad vikt (ton), arbetad tid (personarbetsdag) samt
produktionsyta (m2). (Hansén et al, 1999)

1.1.7. ISO 14031, Environmental Performance Evaluation

International Standard Organisation, ISO, har tagit fram en standard för ta fram indika-
torer på miljöprestanda. Syftet med indikatorerna är att fungera som ett verktyg för
företag att bedöma om de uppfyller sina miljömål, för att kunna identifiera områden där
miljöförbättrande åtgärder behövs och för att värdera de förbättringar som gjorts.
(Larsen, 1998)

Indikatorerna är indelade i två huvudkategorier:
• Indikatorer för miljötillstånd - ECI  (eng. Environmental Condition Indicators)
• Indikatorer för miljöprestanda - EPI (eng. Environmental Performance Indicators)

(Jasch, 2000)

Indikatorer för miljöprestanda (EPI) delas in i:
• Indikatorer för ledningsprestanda – MPI (eng. Management Performance

Indicators)
• Indikatorer för produktionsprestanda eller operativ prestanda - OPI (eng.

Operational Performance Indicators)
(Jasch, 2000)
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ISO 14031 specificerar inte ett antal allmänna indikatorer utan ger istället en metodologi
för definition och urval av indikatorer (International Institute for Sustainable Development,
1996). Kriterier för klassificering, validering och urval är framtagna och anges nedan.

Indikatorerna klassificeras enligt:

Absoluta indikatorer: Utgörs av mätbara parametrar som t ex elförbrukning eller
utsläppt mängd CO2.

Relativa indikatorer:  Relaterar absoluta indikatorer till andra parametrar som t ex
produktionsvolym. (Jämför miljönyckeltal, avsnitt 1.1.6)

Index: Beräknas genom omskalning av uppmätta data och uttrycks
exempelvis som procent av en total, eller som procentuell
förändring jämfört med tidigare år.

Aggregerade indikatorer: Består av flera olika mätbara faktorer med samma enhet
som summerats över flera produktionssteg, eller över
livscykeln hos en produkt.

Viktade indikatorer: Inbegriper värdering av olika sorters data för jämförelse
eller sammanvägning.

(IISD, 1996)

Valideringskriterierna innebär att en indikator ska vara:

Vetenskapligt fastlagd: Indikatorn ska vara tekniskt godtagbar, verifierbar och
reproducerbar.

Representativ: Indikatorn ska representera ett allmänt tillstånd eller
förhållande.

Svarande mot förändringar: Indikatorn ska kunna indikera trender inom en rimlig
tidsram.

Prediktiv: Indikatorn ska kunna förutsäga framtida trender.

Målorienterad: Indikatorn ska kunna jämföras med ett mål.

Kostnadseffektiv: Kostnaden för att ta fram data för indikatorn, får inte
överstiga indikatorns värde.

Adekvat & tillgänglig: Indikatorn måste uppfylla sitt syfte och vara tillgänglig.

Relevant: Indikatorn måste vara relevant för användaren

Begriplig: Indikatorn ska vara lätt att förstå även för icke-
specialister

(IISD, 1996)
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Urvalskriterierna innebär:

• Indikatorerna ska vara enkla och lättförståeliga

• Det ska finnas ett minsta antal indikatorer som behövs för att ge nödvändig infor-
mation.

• Indikatorerna ska vara kvantitativa så långt det är möjligt. Om detta inte går kan de
vara kvalitativa, men måste då vara bevisbara.

• Indikatorerna ska vara relaterade till finansiella mått.

(IISD, 1996)

Enligt IISD (1996) måste användaren definiera studiens syfte och omfattning. System-
gränserna är viktiga att fastslå, dvs att det bestäms hur långt utanför företagets grindar
som påverkan eller potentiell påverkan från egna aktiviteter ska bedömas eller mätas.
Referensenhet ska om möjligt vara produktion (i ton), annars kan avkastning, antal an-
ställda eller antal produktionsdagar användas (Jasch, 1999).

Exempel på kategorier för indikatorer för produktionsprestanda (OPI) är: material,
energi, tjänster som understödjer verksamheten, underhåll av utrustning och leverans,
produkter, tjänster som utförs av organisationen, avfall, utsläpp, flöden till mark och
vatten samt övrig påverkan (t ex buller). Inom var och ett av dessa områden ges förslag
på ett antal indikatorer. Indikatorerna är tänkta att kunna användas tillsammans med
exempelvis miljörevisioner och LCA. (Jasch, 2000)

1.1.8. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Med den vida definition av miljöindikatorer som angavs i början av avsnittet kommer
alla faktorer som på något sätt beskriver förändring i miljöpåverkan av en process-
förändring falla under begreppet miljöindikator. Relateras sedan indikatorn till något
effektivitetsmått som t ex antal producerade enheter erhålls ett miljönyckeltal. Alltså är
begreppen som sådana i högsta grad tillämpbara på detta projekt. Problemet med
miljöindikatorer och nyckeltal är att hitta en bra metod för att sammanvägning till en
enda indikator, dvs att ta fram viktade indikatorer. Vid framtagandet av lämpliga indi-
katorer bör ISO 14031 följas så långt det är möjligt. PSR- eller DPSIR-modellen är vet-
tigt att använda för strukturering av indikatorer på olika nivåer i orsak-verkankedjan.
Regeringens gröna nyckeltal har ingen annan praktisk tillämpning på detta projekt än att
användas som en fingervisning om vilka faktorer som regeringen anser ge en rättvisande
bild av miljötillståndet i Sverige.
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2.3. Livscykelanalys, LCA

Livscykelanalys (LCA) är ett samlingsnamn för metoder som bedömer en produkts,
eller en process totala miljöpåverkan från alla steg i dess liv, från vaggan (t ex råvaru-
utvinning) till graven (t ex avfallshantering). ISO6 har med hjälp av bl a SETAC 7 arbetat
fram en standard för hur en LCA ska struktureras. Enligt ISO-standarden ska en LCA
innehålla följande fyra faser (IISD, 1996):

1) Formulering av studiens mål och omfattning, definition av systemgränser
samt syftet med studien.

2) Inventeringsanalys, material- och energiflödesanalys inom systemgränserna.

3) Miljöpåverkansbeskrivning, består av delmomenten:

Klassificering, klassificering av resurser och utflöden i påverkanskategorier
som klimatförändring, nedbrytning av stratosfäriskt ozon etc. Se avsnitt 2.4.

Karakterisering, bidraget till varje kategori från varje påverkande faktor
(t ex utsläppta ämnen) uppskattas kvalitativt eller kvantitativt. Se avsnitt
2.4.

Värdering (viktning), bidraget till varje påverkanskategori viktas ihop till en
uppskattning av total miljöpåverkan. Se avsnitt 2.5.

4) Resultattolkning, tolkning av resultaten från varje steg görs med hänsyn till
bl.a. osäkerhet i mätvärden och införda förenklingar.

Om studien ej inkluderar miljöpåverkansbedömning (fas 3) får den enligt nordiska rikt-
linjer ej kallas LCA, utan blir då en LCI, livscykelinventering (Lindfors, 1995).

1.1.9. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Att göra en fullständig LCA är ett mycket omfattande arbete. Det finns dock ett antal
mjukvaror och databaser på marknaden som underlättar både inventerings- och bedöm-
ningsfasen. Ett stort problem med LCA är att det inte finns några bra och allmänt
vedertagna värderingsmetoder. Utan värdering kan resultaten bli väldigt svårtolkade, i
alla fall om analysen utförts i syfte att jämföra två produkter, eller som i föreliggande
fall, två processlösningar. En beskrivning av grundidéerna bakom några av de vanli-
gaste viktningsmetoderna ges i avsnitt 2.5.

                                                
6 International Standard Organisation
7 Society of Environmental Toxicology and Chemistry
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2.4. Klassificering och karakterisering

Med klassificering menas att resurser och utflöden från studerad aktivitet delas in i på-
verkanskategorier. Karakterisering innebär att bidraget till varje påverkanskategori
uppskattas kvantitativt eller kvalitativt. (Lindfors et al, 1995)

1.1.10. Val av påverkanskategorier

Klassificering kan antingen göras utifrån förändring i miljön (t ex klimatförändring)
eller utifrån påverkande ämnen (t ex toxiska substanser). Om ett miljöhot definieras uti-
från påverkande ämnen kommer olika ämnen inom kategorin ha olika effekt och
ämnena måste viktas för att de ska kunna jämföras. Om hoten däremot definieras utifrån
effekten på miljön kan vikterna baseras på varje ämnes potentiella bidrag till det
aktuella hotet. Lämplig klassificering beror alltså på urvalet av karakteriseringsmetoder.
(SCB, 1996)

I ”Nordic guidelines on Life Cycle Assessments” (Lindfors et al, 1995) föreslås följande
kategorier, utifrån de tre skyddsobjekten resurser, mänsklig hälsa och ekosystem:

• Resurser
- energi och material
- vatten
- mark

• Mänsklig hälsa
- toxikologisk påverkan
- icke-toxikologisk påverkan
- påverkan på arbetsmiljö

• Ekosystem
- global uppvärmning
- nedbrytning av stratosfäriskt ozon
- försurning
- övergödning
- bildning av fotooxidanter
- ekotoxikologisk påverkan
- habitatförändringar och påverkan på biodiversitet

• Övrigt

- Inflöden som ej spåras tillbaka till systemgränsen mellan det tekniska
systemet och naturen (dvs tillbaka till ”vaggan”).

- Utflöden som ej följs till systemgränsen mellan det tekniska systemet och
naturen (dvs fram till ”graven”).



16

SETAC delar in miljöpåverkansprocessen i fyra delsteg: ”environmental interventions”
(belastning, t ex utsläpp), ”category midpoints” (påverkan, t ex koncentration av toxiskt
ämne), ”category endpoints” (skador, t ex mänsklig livslängd) och ”areas of
protection” (skyddsobjekt som har känt värde för samhället). De anger fyra skydds-
objekt: mänsklig hälsa, naturresurser, naturmiljö (”natural environment”) och kultur-
miljö (”man-made environment”) varav de tre första sammanfaller med ISO:s skydds-
objekt. (SETAC-Europe, 1999)

Andra tänkbara indelningar av påverkanskategorier är:
• De 15 av Regeringen fastslagna svenska miljömålen (se t ex Naturvårdsverket,

2000)
• Miljödepartementets gröna nyckeltal (se avsnitt 1.1.5)
• OECD:s miljöindikatorer (se OECD, 1998)
• GRI, Global Reporting Initiative (se t ex Hansén et al, 1999)
• WRI, World Resources Institute (se t ex Lehni, 1998)
• Enligt IVLs ”Förslag till indikator för att beskriva företags och branschers miljö-

prestanda” (Hansén et al, 1999)
• Enligt EPS-systemet (Steen, 1999)

1.1.11. Karakterisering

I karakteriseringsfasen av en LCA kvantifieras8 det potentiella bidraget till varje påver-
kanskategori från ett specifikt in- eller utflöde. Enligt Lindfors et al (1995) ska kvanti-
fieringen resultera i en responsfunktion, vanligtvis bestående av en linjär viktnings-
faktor som uttrycker det potentiella bidraget per mass- eller mängdenhet. Lindfors et al
beskriver vidare hur olika karakteriseringsmetoder baseras på olika typer av analyser
som exponeringsanalys och effektanalys. De kan båda utföras med varierande detalje-
ringsgrad och antingen vara platsspecifika eller platsoberoende. Enligt Göran Finnveden
(2000) går trenden mot att oftare inkludera exponeringsanalys och använda mer plats-
beroende karakteriseringsmetoder.

I ”Nordic Guidelines on Life-cycle assessment ” (Lindfors et al, 1995) rekommenderas
att följande aspekter inkluderas vid val av karakteriseringsmetod:

§ Relevans  av definierad effekt.

§ Vetenskaplig grund hos effektanalysen och/eller exponeringsanalysen.

§ Geografiskt område  där metod och data är relevant.

                                                
8 Det är även möjligt att göra en kvalitativ karakterisering, vilket dock ej har studerats i
detta projekt.
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§ Hur praktisk metoden är.
§ Hur transparent metoden är.

§ Möjligheten för ytterligare utvärdering av resultatet i en efterföljande värdering.

1.1.12. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Klassificeringen styrs, som tidigare nämnts, till stor del av urvalet av lämpliga karakte-
riseringsmetoder. Om målet med studien är att resultera i ett mindre antal miljöindex
kommer det även att styras av urvalet av lämpliga viktnings/värderingsmetoder (se
avsnitt 2.5). På IVL har en sammanställning gjorts över de mest aktuella karakterise-
ringsvärdena för ca 200 ämnen till de fem kategorierna: växthuseffekt, nedbrytning av
stratosfäriskt ozon, bildning av marknära ozon, försurning och eutrofiering (se Tabell-E
1 och Tabell-E 2). För eventuell karakterisering i detta projekt anses dessa värden för
närvarande (oktober 2000) lämpliga att använda eftersom de är granskade och
accepterade av IVLs yrkeskunniga inom LCA-området.

2.5. Viktning

Med viktning eller värdering menas att olika miljöhot, eller miljöindikatorer viktas ihop
till ett index. Detta kan inte göras på ett objektivt, strikt vetenskapligt sätt vilket för-
modligen är en av orsakerna till att det finns en stor mängd viktningsmetoder och att
ingen metod fått någon större förankring. Värderingsmetoderna kan indelas i kvalitativa
och kvantitativa. De kvantitativa metoderna kan i sin tur delas in i expertpanelmetoder,
kostnadsbaserade metoder och målrelaterade metoder. (Zetterberg & Finnveden, 1997)

1.1.13. Expertpanelmetoder

Expertpanelmetoder innebär att ett antal experter svarar på frågor som leder till en rang-
ordning eller viktning av olika miljöhot. Gruppens sammansättning liksom utfråg-
ningsmetod och resultatvärdering varierar mellan olika metoder. Zetterberg och
Finnveden (1997) beskriver hur olika studier visat hur starkt resultatet från expert-
panelmetoder är beroende av sättet att ställa frågor, vilket har fått till följd att tvivelak-
tiga resultat ibland har erhållits. Expertpanelmetoder är ofta fallspecifika vilket innebär
att resultatet inte är direkt överförbart på andra fall än det studerade. (Zetterberg &
Finnveden, 1997)

1.1.14. Eco-indicator 99

Som exempel på en allmänt tillämpbar expertpanelmetod kan nämnas Eco-indicator 99.
Den används bl a som en av viktningsmetoderna i det datoriserade LCA-verktyget Sima-
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Pro. Metoden är framtagen genom att 365 personer från en schweizisk LCA-
intressegrupp fick vikta de tre skadekategorierna resurser, ekosystem och mänsklig hälsa.
Från kulturteori har tre typmänniskor tagits fram: hierarkisten, individualisten och
egalisten. Dessa tre typmänniskor har olika perspektiv på miljöproblem i och med att de
ser på problemen ur olika tidsperspektiv, har olika grundsyn på hur miljöproblem bör
lösas och olika krav på bevis. Med hjälp av resultatet från panelutfrågningen bestäms
viktningsfaktorer för de tre olika typmänniskorna. Användaren av metoden har alltså tre
olika uppsättningar av viktningsfaktorer att välja mellan. (Goedkoop & Spriensma, 2000)

1.1.15. Monetära eller kostnadsbaserade metoder

Zetterberg och Finnveden (1997) gör en indelning av de kostnadsbaserade metoderna i
fyra grupper: individers faktiska betalningsvilja (från marknadspriser), individers ut-
tryckta betalningsvilja (från utfrågning), samhällets betalningsvilja (från politiska och
myndighetsmässiga beslut) samt kostnadsvärderingar som inte är baserade på betal-
ningsvilja (t ex uppskattningar av vad åtgärder kommer kosta, även om ingen är beredd
att betala dem).

EPS (Environmental Priority Strategies in product design) är en av de mest använda
LCA-metoderna i Sverige och ett exempel på en metod som använder monetär viktning
baserat på samhällets betalningsvilja. Påverkan delas in i påverkan på mänsklig hälsa,
ekosystemkapacitet och abiotiska resurser. Samhällets vilja att betala för att undvika
olika grader av skada uppskattas och används för att vikta ihop olika parametrar. EPS-
systemet använder en fördelningsfunktion för att beskriva den stora osäkerhet och
oenighet som råder då det gäller att exempelvis värdera människoliv i monetära termer.
(Steen, 1999)

1.1.16. Målrelaterade metoder

Målrelaterade viktningsmetoder innebär att miljöpåverkanskategoriernas vikt baseras på
dess förhållande till uppställda mål (t ex politiska mål) (Zetterberg & Finnveden, 1997).

Viktningsmetod enligt de miljöpolitiska målen

På IVL har Erlandsson (2000) utvecklat en målrelaterad viktningsmetod där miljö-
påverkanskategorier viktas enligt Ekvation 2. Som utgångspunkt för hållbar total be-
lastning, påverkan eller effekt för en viss miljöpåverkanskategori används politisk fast-
ställda utsläppstak för till kategorin bidragande ämnen. I nuvarande version klarar
metoden av att ta fram vikter för miljöpåverkanskategorierna klimatpåverkan, ozon-
nedbrytning, försurning, marknära ozon, övergödning och biologisk mångfald.
(Erlandsson, 2000)
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(Ekvation 2)

Källa: Erlandsson (2000)

Eco-indicator 95

Ett annat exempel på en metod där vikterna baseras på avståndet mellan nuvarande och
önskad nivå är Eco-indicator 95. Ambitionen med denna metod var att använda veten-
skapligt och ej politiskt framtagna önskade nivåer (eng. target levels). För att minska
problemet med skillnader mellan olika forskares syn på vad som är hållbart för olika
typer av miljöproblem fastställdes acceptabel påverkan på tre olika skadenivåer: antal
dödsfall, antal sjukdomsfall och andel förstörda ekosystem. Vikter är framtagna för
följande miljöpåverkanskategorier: växthuseffekt, nedbrytning av ozonlagret, försur-
ning, eutrofiering, sommarsmog, vintersmog, pesticider, luftburna tungmetaller, vatten-
burna tungmetaller och cancerogena ämnen. (Goedkoop et al, 1996)

Kritisk volym

Det historiskt sett första sättet att vikta emissionsdata från en inventering var det i
Schweiz utvecklade konceptet kritisk volym. Till skillnad från tidigare nämnda vikt-
ningsmetoder innebär denna en direkt viktning av emissionsdata utan föregående klassi-
ficering och karakterisering. Till var och en av medierna luft, vatten och mark beräknas
för varje utsläppt ämne en kritisk volym som kvoten mellan utsläppt mängd och gräns-
värdet för ämnet i aktuellt medium. Den kritiska volymen för en substans (i) definieras
alltså enligt Ekvation 3.

[ ]
[ ]volymmassagränsvärde

massabelastning
V

i

i
kritisk /

= (Ekvation 3)

Där Vkritisk = kritisk volym, belastningi = total mängd utsläppt substans (i) per funktio-
nell enhet till aktuellt medium under hela livscykeln och gränsvärdei =  gränsvärde
(kritisk koncentration) för substans (i) i det aktuella mediumet. Metoden har bl a an-
vänts för att beräkna en sk. ekoprofil (Ökoprofil) bestående av en utsläppsindikator för
varje media samt indikatorer för energiförbrukning och avfall. Utsläppsindikatorerna
beräknas som summan av alla utsläppta ämnens kritiska volymer. (Grisel et Al., 1994)

Relativ betydelse av miljöpåverkanskategori =
värdering av hållbar total  belastning/påverkan/effekt dividerat
med antal personer inom systemet

[Enhet: viktad personekvivalent]
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1.1.17. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Även om viktning och värdering främst är uppmärksammad i samband med LCA, är
problemet att hitta bra metoder för att jämföra vitt skilda parametrar med varandra all-
mänt utbrett, speciellt inom olika typer av beslutsfattningsprocesser. Eftersom alla vikt-
ningsmetoder på ett eller annat sätt bygger på subjektiva värderingar är det omöjligt att
hitta en metod som är helt odiskutabel. Metoderna kritiseras bl a för brister i dataunder-
lag eller att de baseras på kontroversiella karakteriseringsmetoder. Intuitivt verkar mål-
relaterade viktningsmetoder mer vetenskapliga än de monetära och expertpanelbaserade
metoderna. Det är dock de målrelaterade metoderna som har kritiserats hårdast
(Finnveden, 2000). Kritiken har bl a lett till att Eco-indikator bytt värderingsgrund från
målrelaterad till expertpanelbaserad mellan version 95 och version 99. Eftersom olika
viktningsmetoder inkluderar och prioriterar olika miljöhot  är det viktigt att de miljöhot
som påverkas av en processförändring verkligen behandlas av den valda metoden. Där-
för är det svårt att välja en generell viktningsmetod som ger bra resultat för alla typer av
processförändringar. Valet av viktningsmetod borde styras av problemställningen i varje
enskilt fall. Det som förloras med en fallspecifik viktningsmetod är möjligheten att jäm-
föra resultat med andra studier.

Fördelen med kritiska volymer är att utsläpp av olika substanser lätt kan summeras utan
att spridnings- eller effektanalys behövs. En av nackdelarna är att det inte finns kritiska
koncentrationer för alla ämnen framtagna. Gränsvärden är ofta framtagna med avseende
på mänsklig hälsa utan hänsyn till ekotoxicitet. Dessutom är gränsvärden ofta inte strikt
vetenskapligt framtagna utan väger in aspekter som tekniska begränsningar, gräns för
analytisk detektion etc. (Grisel et Al., 1994)

2.6. EEA, metod för miljöeffektanalys

EEA9 utvecklades under 90-talet med den i industrin fast förankrade FMEA10 som före-
bild. Syftet med EEA är att identifiera och bedöma en produkts betydande miljöpåver-
kan tidigt i produktutvecklingen för att kostnadseffektivt kunna minimera produktens
negativa miljöpåverkan under hela dess livscykel redan i utvecklingsstadiet. EEA är en
kvalitativ metod som främst är tänkt att användas för internt bruk. Metoden för att ut-
föra EEA varierar med tillämpningar och krav. Även detaljeringsgrad och tidsram varie-
rar utifrån av användaren specificerade måldefinition och systemgränser. Rekommende-
rat innehåll i en EEA är:

                                                
9 Environmental Effect Analysis
10 Failure Mode and Effect Analysis, började användas under andra världskriget bla för att göra
tillförlitlighetsanalyser av militärutrustning. Används idag bl a av fordonstillverkare som Ford och Volvo.
Källa: Lindahl & Tingström (2000)
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- Vilket produktsystem miljögranskningen gäller för

- Avgränsningar och antaganden som gjorts beträffande produktsystemet och dess
livscykel

- Beslut om åtgärder, vem som ansvarar för respektive åtgärd och när den skall vara
genomförd

- Datum för uppföljning av miljögranskning

- EEA-formulär

EEA-formuläret består dels av en inventeringsdel i vilken aktiviteters miljöeffekt under
olika delar av livscykeln anges. Som miljöeffekt räknas all yttre och/eller inre påverkan
på omgivningen som orsakas av en mänsklig aktivitet. Efter inventeringen följer en vär-
dering. Det finns ett antal olika värderingsmetoder att välja mellan. Som resultat av vär-
deringen erhålls en lista över sk ”hot-spots”, dvs aktiviteter vars effekt står för en signi-
fikant del av total miljöpåverkan. Listan ligger till grund för en bedömning av vilka
aktiviteter som bör och kan åtgärdas. Åtgärdsförslag tas fram, värderas och genomförs i
EEA-formulärets åtgärdsdel.
(Lindahl & Tingström, 2000)

1.1.18. Värderingsmetoder för EEA

Lindahl och Tingström (2000) tar upp några olika metoder för värdering i EEA. Den
äldsta och mest beprövade av dessa är SIO 1-3 metoden. Miljöeffekten tilldelas en vikt
som består av summan av poängen från de tre delarna: Styrande dokument (S), Intres-
senter (I) och Omfattning av miljöpåverkan (O). Poäng mellan 1 och 3 tilldelas  varje
del utifrån uppställda kriterier. Exempelvis tilldelas Omfattning av miljöpåverkan  för
en given effekt vikten 1 om effekten faller under kriteriet: ”Ingen negativ miljöpåverkan
ligger inom det område som EEA-arbetsgruppen har kompetens att bedöma.” Den to-
tala vikten, EPN (eng. Environmental Priority Number) erhålls genom summering av
poängen för de tre delarna och hamnar alltså mellan 3 och 9. Ju högre EPN, desto all-
varligare är problemet. Därefter bedöms förbättringsmöjligheterna på en niogradig skala
bl a utifrån tillgänglig teknik, kostnad och tid. Värdet 1 motsvarar låg förbättringsmöj-
lighet medan nio motsvarar hög. Poängen för förbättringsmöjligheter avsätts mot EPN i
en värderingsmatris enligt Figur 3 (Lindahl & Tingström, 2000)
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Förbättringsmöjlighet

Inget
förändrings-
behov

Modifiera den
tekniska lösningen

Byt den tekniska
lösningen

EPN
93

1

9

Figur 3. Värderingsmatris , SIO 1-3 metoden. Källa: Lindahl & Tingström (2000)

SIO 1-9 metoden är en variant på SIO 1-3 metoden som ger större spridning av EPN11-
talen då poängskalan för de tre ingående komponenterna går mellan 1 och 9. Andra
varianter av SIO 1-3 och SIO 1-9 metoderna som ger ännu större spridning av EPN-
talen erhålls genom multiplicering av de olika komponenternas poäng i stället för sum-
mering. (Lindahl & Tingström, 2000)

KEF-metoden inkluderar även kostnaden av en förändring i slutbedömningen. Metoden
består av de tre delarna: miljökrav (K), ekologi(E) och förbättringsmöjlighet (F). EPN-
talet ges som summan av poängen för miljökrav och ekologi. På samma sätt som i SIO
1-3 avsätts förbättringsmöjligheten mot EPN-talet i ett värderingsdiagram. (Lindahl &
Tingström, 2000)

ULF-metoden skiljer sig från föregående metoder i och med att den inte tar hänsyn till
intressenter, utan bedömer miljöeffekter endast utifrån en biologisk synvinkel. Skadans
omfattning på olika skalor, hur allvarlig skadan är, vilken risk för påverkan av biosfären
som föreligger, skadans omfattning i tid samt storleken av påverkan bedöms och poäng-
sätts. EPN-talet beräknas som summan av alla parametrar och kan högst anta värdet 31.
På samma sätt som i tidigare metoder bedöms förbättringsmöjligheterna på en niogradig
skala och avsätts mot EPN i en värderingsmatris. (Lindahl & Tingström, 2000)

IVF-metoden utgår från bedömning av de tre parametrarna Krav/Önskemål, Kvanti-
tet/Relativ mängd och Kontroll/Påverkansmöjlighet. Parametrarna värderas vanligtvis
på en tiogradig skala och den slutliga sk prioriteringsfaktorn (PN, eng. Priority Number)
erhålls som produkten av de tre parametrarnas poäng. (Lindahl & Tingström, 2000)

                                                
11 Miljöprioriteringstal (eng. Environment Priority Number)
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1.1.19. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

De kvalitativa miljöeffektanalysmetoderna är på grund av sin enkelhet tilltalande för
tillämpning i detta projekt. Metoderna ställer dock höga krav på användaren att bl a vär-
dera allvarligheten hos olika typer av skador. För att få en användbar metod bör kriterier
eller metodik sättas upp för att utföra poängtilldelningen på ett vetenskapligt sätt.

2.7. Kvalitativ Miljövärdering av produkter

Instituttet for Produktudvikling, Danmarks Tekniska Universitet har i utvecklings-
programmet UMIP, Utveckling av miljövänliga produkter, utvecklat en kvalitativ vär-
deringsmetod för eko- och humantoxicitet. Metoden är tänkt att användas som hjälp att
värdera vilka ämnen från en viss aktivitet som har ett potentiellt bidrag till dessa katego-
rier. Den kan också användas för att rangordna alternativa produkter utifrån dess bidrag
till eko- och humantoxicitet. Metoden bygger på klassificering av kemiska ämnen uti-
från dess farlighet för mänsklig hälsa och miljö. Dels bedöms ämnets spridnings och
exponeringsrisk och dels dess eko- och/eller humantoxicitet. Metoden går ut på att be-
räkna en effektfaktor  dels för ekotoxicitet och dels för humantoxicitet. Effektfaktorerna
beräknas som produkten av en exponeringsfaktor och en eko- eller humantoxicitets-
faktor. Exponeringsfaktorn beräknas som summan av en emissionsfaktor och en risk-
faktor. Ekotoxicitetsfaktorn beräknas som summan av faktorerna för akvatisk- och ter-
restisk ekotoxicitet . Poäng tilldelas faktorerna utifrån de riskklasser som anges i Tabell-
A 1. Den ekotoxikologiska effektfaktorn beräknas sedan som produkten av
exponerings- och ekotoxicitetsfaktorer. Humantoxiciteten bestäms utifrån kriterier för
faroklasser som i stort sammanfaller med Kemikalieinspektionens klassificering
(Tabell-A 2). (Wenzel et al, 1996)

Genom effektfaktorerna för eko- och humantoxicitet kan olika aktiviteter rangordnas
med avseende på dess bidrag till toxicitet. Olika tröskelvärden föreslås för studier med
olika syften. (Wenzel et al, 1996)

1.1.20. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Detta är den enda metod som påträffats som utnyttjar kemikaliers klassificering för be-
dömning av dess toxicitet. Det är av högsta grad intressant för detta projekt. Till meto-
dens nackdelar hör alla existerande ämnen ej är klassificerade vilket gör att det ibland
kommer krävas viss toxikologisk och ekotoxikologisk kunskap för att utföra bedöm-
ningen. En annan svaghet är att det inte framgår hur de olika poängen är framtagna, om
de är vetenskapligt baserade eller vad de annars grundar sig på. Det är svårt att få en
intuitiv uppfattning av hur metoden kommer slå mot olika typer av kemikalier. Eftersom
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metoden endast är till för bedömning av eko- och humantoxicitet krävs det dessutom att
den kombineras med andra metoder för att bli heltäckande.

2.8. EES (Environmental Evaluation System)

EES (Environmental Evaluation System) är en kvantitativ metod som utvecklats av
Battelle Columbus Laboratories för US Bureau of Land Reclamation för att bedöma på-
verkan från planerade förändringar i markanvändning som t ex vägbyggen (Dee et al,
1973 i Glasson et al, 1994). EES är uppbyggd som en checklista med 74 miljö- ekono-
miska- och sociala parametrar som kan komma att påverkas om det planerade projektet
genomförs. Det antas att varje parameter kan uttryckas kvantitativt och att den fungerar
som en indikator på miljökvalitet. Experter har utvecklat funktioner som uttrycker
miljökvalitet på en skala mellan noll och ett (från väldigt dålig till väldigt god kvalitet).
Påverkan beräknas utifrån trolig kvalitetsförändring av respektive parameter. För varje
parameter beräknas två kvalitetstal, ett för nuvarande tillstånd och ett för förutsagt
framtida tillstånd om projektet genomförs. Varje parameter tilldelas dessutom en vikt
för jämförelse med andra parametrar och hopvägning till enda miljöpåverkansindex.
Vikterna är framtagna med hjälp av en expertpanel som fick fördela 1000 poäng mellan
de olika parametrarna. I EES vägs miljöpåverkan med hjälp av dessa vikter ihop till de
fyra påverkansområdena: ekologi, föroreningar, estetik och mänskliga intressen. Det
finns många liknande metoder, däribland WRAM12 som utvecklats av US Army Corps
of Engineers med EES som förebild. (Glasson, 1994)

2.9. Miljöteknisk utvärdering av ny teknik

På IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, har en kvalitativ metod för miljöteknisk utvärde-
ring av ny teknik utvecklats. Metoden presenterades i Arbetarskyddsstyrelsens rapport
”Bra eller dåligt för miljön?” (Antonsson et al, 1994) och har sedan dess tillämpats i ett
flertal projekt. Metoden grundas på en checklista där användaren får ange uppgifter som
använda material och kemikalier, vilka effekter förändringen ger för verksamheten, vad
som påverkas på andra arbetsplatser inom företaget samt effekten av förändringen ur ett
livscykelperspektiv. Eftersom resultaten endast ska användas i jämförande syfte görs en
sk differensanalys vilket innebär att endast de effekter som skiljer sig åt mellan de olika
fallen studeras. Utifrån checklistan görs en bedömning av resulterade effekter på
arbetsmiljö och/eller yttre miljö. För att underlätta bedömningen kan resultaten sam-
manställas i en matris där för- och nackdelar med förändringen delas in i fyra klasser, se
Figur 4. (Antonsson et al., 1994)

                                                
12 Water Resources Assessment Methodology
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Arbetsmiljö Yttre miljö
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Okända effek-
ter eller miss-
tanke

Figur 4. Utvärdering av miljöeffekter från produktionsförändring. Källa: Antonsson et al (1994)

Följande riktlinjer anges för klassificering:

1) Oacceptabla effekter: Sådant som innebär brott mot befintliga eller kommande
lagar, regler eller föreskrifter.

2) Klart oönskade effekter: Sådana effekter som inte innebär direkta brott mot lagar,
regler eller föreskrifter, men ändå är av det slag att de skulle kunna påverka miljön
om inte själva så i kombination med andra aktiviteter. Klart oönskade effekter på
yttre miljö skulle t ex kunna komma från betydande ökning eller minskning av
transporter eller energiförbrukning. Användning av ämnen som bör begränsas ingår
också i denna kategori.

3) Övriga effekter: Alla förändringar som ej utgör någon större risk noteras i denna
kategori, mest för att komma ihåg att de existerar även om de inte kräver några
större insatser.

4) Okända effekter: Om det exempelvis saknas information om ett ämnes effekter på
människa eller miljö eller om det finns misstankar om någon särskild risk bör en
notering göras i denna kategori.

(Antonsson et al., 1994)

Det finns även i ”Bra eller dåligt för miljön?” (Antonsson et al, 1994) ett kortfattat för-
slag på hur miljöeffektbedömningen kan utvecklas till en kvantitativ analys genom att
någon metod för livscykelanalys tillämpas. Ingen viktningsmetod föreslås dock.

1.1.21. Kommentarer och tillämpningsmöjligheter

Då metodens syfte är att utvärdera en införd processförändring, vilket även är syftet
med detta projekt, är metoden av högsta intresse. Metoden har i tillämpningar (se bl a
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Bengtsson et al., 1995) visat sig användbar vid övergripande kartläggning av effekter,
medan det har varit svårt att med metoden isolera de effekter som kommit som en direkt
följd av förändringen och vilka effekter som uppkommit av andra orsaker. Det finns en
svårighet i att klassificera effekterna och att utifrån klassificeringen göra en bedömning
av om förändringen totalt sett leder till minskad miljöpåverkan. Metoden ställer höga
krav på användarens kunnande inom arbetsmiljö och miljöområdet.

3. Utvecklad metodik

3.1. Önskade egenskaper hos bedömningsmetod

Metodikutvecklingen påbörjades genom framtagandet av ett antal kriterier och önske-
mål angående metodens egenskaper:

§ Bedömningen ska göras utifrån ett helhets- eller hållbarhetsperspektiv. Detta
innebär idealt att hänsyn tas till processförändringens påverkan på miljö, ekonomi
och sociala faktorer både upp- och nedströms processen.

§ Metoden ska vara användbar, vilket bl a innebär att den ska vara relativt enkel och
inte alltför tidskrävande att tillämpa. Detta kan till stor del ordnas genom imple-
mentering i ett användarvänligt gränssnitt.

§ Metoden ska ha en vetenskaplig grund.

§ Metoden ska vara politisk förankrad, vilket innebär att miljöpåverkan bör på något
sätt relateras till lokala, regionala eller globala mål eller normer. Chansen blir däri-
genom större att metoden accepteras av sin målgrupp, industriföretagen.

§ Resultatet ska vara lättolkat, helst i form av en siffra, eftersom metodens syfte är att
jämföra två eller fler tekniska lösningar på samma problem.

§ Beräkningarna ska vara genomskinliga, dvs det ska vara lätt att förstå hur varje steg
i beräkningen påverkar det slutliga resultatet.

§ I utvecklingen av metoden ska ISO-standarder och liknande riktlinjer och praxis
inom området beaktas.

§ Bedömningen ska vara platsspecifik, dvs ta hänsyn till lokala förhållanden.

Ingen av de undersökta metoderna uppfyller alla dessa kriterier och det är ett omfattan-
de och tidskrävande arbete att utveckla en metod som gör det. Därför var det viktigt att
göra en prioritering utifrån vad som är genomförbart, rimlig och mest önskat.
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3.2. Beskrivning av metodik

Metoden följer ISO:s rekommenderade struktur för livscykelanalys i de fyra punkterna:
formulering av studiens mål och omfattning , inventeringsanalys, miljöpåverkans-
beskrivning och resultattolkning. Dessutom kompletteras miljöpåverkansbedömnineng
med ekonomisk och social analys.

I ett första steg definieras vilken process som ska analyseras, vilka problem befintlig
teknik orsakar, vilka alternativ som ska undersökas samt deras förväntade för- och
nackdelar. I detta steg bör även systemgränser definieras genom att det fastslås hur långt
uppströms och nedströms processen påverkan ska undersökas. Detta steg görs för att få
en överblick över problemställningen.

Nästa steg är en inventeringsanalys. Eftersom resultatet ska användas i jämförande syfte
behöver endast en sk differensanalys göras, dvs endast de parametrar som skiljer mellan
olika fall behöver undersökas. (Jämför IVL:s metod för miljöteknisk utvärdering, av-
snitt 2.9). Följande miljöparametrar kan vara aktuella: energiförbrukning,
vattenförbrukning, kemikalieförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark, transporter
samt avfall. Påverkan på arbetsmiljö kan ske genom buller, lukt, stressfaktorer,
temperatur, arbetsställning etc. I den ekonomiska analysen bör dels
investeringskostnader och dels driftskostnader (för exempelvis kemikalier, vatten,
personal och miljöavgifter) ingå. Miljöfaktorerna kvantifieras som mängd per
funktionell enhet . Funktionell enhet får användaren själv välja, men den bör på något
sätt vara relaterad till produktionen (antal varor, kg varor el dyl). Även kostnadsposterna
anges per funktionell enhet. De sociala faktorerna är svårare att kvantifiera och därför
beräknas påverkan på arbetsmiljö med en semikvalitativ metod, där en kvalitativ
bedömning leder till indelning i kategorier som sammanvägs kvantitativt.

1.1.22. Beräkning av miljöfaktor

Tabell 4 visar hur påverkan på yttre miljö från en industriell process kan beskrivas
enligt DPSIR-modellen (För beskrivning av DPSIR-modellen se Avsnitt 1.1.4)
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Tabell 4. Beskrivning av parametrar enligt DPSIR-modellen.

Paramete r Underkategorier Enhet

Elförbrukning
Fördelning mellan energikällor
(kärnkraft, vindkraft etc)

MJ/enhet

Övrig energiförbrukning
Fördelning mellan bränsleslag
(bensin, olja etc)

MJ/enhet

Vattenförbrukning

 Fördelning mellan
- Kommunalt dricksvatten
- Annat renat vatten
- Orenat vatten

m3/enhet

Kemikalieförbrukning
Fördelning mellan kemikalier
(namn och cas-nr)

kg/enhet

DRIVKRAFTER
(Driving forces)

Transporter
Fördelning på transportslag och
bränsle

km/enhet

Utsläpp till luft
Fördelning mellan utsläppta
ämnen och plats för utsläpp

kg/enhet

Utsläpp till vatten
Fördelning mellan utsläppta
ämnen och plats för utsläpp

kg/enhet

Utsläpp till mark
Fördelning mellan utsläppta
ämnen och plats för utsläpp

kg/enhet

Förbrukning av resurser
Fördelning mellan olika
resursslag

kg/enhet
BELASTNING

(Pressure)

Avfallsgenerering

Fördelning mellan olika
avfallsscenarier :
- Återvinning
- Förbränning
- Deponi
- Miljöfarligt avfall

kg/enhet

TILLSTÅND
(State)

Föroreningssituation
Förråd av resurser

Områdets skala:
lokal/regional/global

PÅVERKAN
(Impact)

Växthuseffekt
Försurning
Övergödning
Luftkvalitet
Nedbrytning av ozonskikt
Human och ekotoxicitet
Uttömning av jordens förråd
av ändliga resurser

ÅTGÄRDER

(Respons)
Lagar/förordningar/mål

Lagstiftning
Internationella/nationella
beslut/konventioner
Myndighetsmål/krav
Företagsegna mål/krav
Övriga (t ex kunders)
krav/önskemål

Krävd
förändring i
procent eller
högst
tillåtna
mängd per
enhet
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Beräkning av total miljöpåverkan görs utifrån avståndet mellan aktuella och hållbara in-
och utflöden. För varje inventerad parameter beräknas hur mycket den andelsmässigt
måste minska för att bli hållbar. Alla parametrar som redan är hållbara får kvoten noll i
stället för ett negativt värde. Alltså erhålls ett dimensionslöst tal mellan noll och ett för
varje in- och utflöde från processen. Se Ekvation 4. Total miljöpåverkan beräknas som
summan av alla dimensionslösa delfaktorer enligt Ekvation 5.
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Att beräkna hållbar belastning på ett strikt vetenskapligt sätt, utifrån vad naturen tål,  är
ett stort arbete som dessutom inte kan genomföras på ett odiskutabelt sätt eftersom olika
meningar råder om vad som är hållbart. Ett annat sätt att beräkna hållbar användning av
drivkrafter (som exempelvis energi) eller hållbar belastning (som exempelvis CO2-
utsläpp) är att använda sig av DPSIR-modellens begrepp åtgärder, se Tabell 4. Enligt
DPSIR-modellen svarar åtgärd mot det engelska ordet respons och består exempelvis
av myndighetskrav eller företagsegna mål. Ansatsen är att åtgärderna är vetenskapligt
baserade och utgår ifrån vad naturen tål.

Fördelarna med det valda beräkningssättet:

• Beräkningarna är enkla och lätta att förstå.

• Både vetenskaplig grund och politisk förankring i hållbarhetsbegreppet.

• Enkelt att se sambandet mellan varje inventerad parameter och totala miljöfaktorn.

• Miljöfaktorn kan beräknas på samma sätt för befintlig teknik som för de olika alter-
nativen, vilket gör att man även kan använda metoden för att hitta sk ”hotspots” i
befintlig teknik.

• Undviker osäkerheter med karakterisering och viktning av olika miljöhot.

Beräkning av hållbara mängder

Metodiken för beräkning av hållbara mängder av inventerade parametrar ses översiktligt
i Figur 5.

Mi ≥ Mhållbar, i och Mj ≠ 0
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Gör utifrån uppgifter om
föroreningssituationen en
bedömning av hållbar
belastning.

Åtgärder finns?
Ja

Nej

Ämnet går att
relatera till något
ämne som har
åtgärder mot sig?

Ja

Nej

Välj hållbar
belastning
utifrån
strängaste
åtgärd

Figur 5. Schematisk översikt över beslutsväg för att bestämma hållbar belastning

För att hålla metoden så enkel som möjligt rekommenderas att i första hand utgå från
direkta krav/önskemål på inventerade parametrar. Om sådana ej existerar så undersöks
huruvida parametern går att relatera till någon annan belastning för vilken åtgärder vid-
tagits. För drivkrafter kan en inventering av belastningsdata från framställning och leve-
rans göras. Om det finns åtgärder riktade mot något av de ämnen som släppts ut under
drivkraftens väg fram till processen kan den strängaste av dessa åtgärder användas för
att beräkna hur mycket förbrukningen måste minska för att det ska vara hållbart. Se
Exempel 1 för beräkning av hållbar energikonsumtion baserat på åtgärd för kväveoxid-
utsläpp.

Exempel 1

I delmålen till de svenska miljömålen anges att totala utsläppen av kväveoxider ska vara
152000 ton år 2010 (se Tabell-C 1). Jämförs detta med dagens utsläpp, 297000 ton
(1998), finner man att utsläppen måste minska med 49 % för att hållbar nivå ska upp-
nås. Om det antas att alla utsläppskällor ska bidra med lika stor andel av minskningen
kommer varje källa behöva minskas med 49 % och således även processens energiför-
brukning.

Ansatsen i Exempel 1 är väldigt grov, men bör ändå ge en rättvisande bild av vilka
faktorer som samhället anser ska prioriteras.
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Exempel 2.

Antag att företaget har krav från myndigheten att minska energiförbrukningen från
1,5MJ till 1MJ per funktionell enhet vilket innebär en minskning med 33%. Acceptabel
energiförbrukning beräknad utifrån miljömålen, som i Exempel 1, innebär en minsk-
ning av energiförbrukningen med 49%. Hållbar energiförbrukning ges då från det
strängaste av dessa krav, dvs genom en minskning med 49% till en energiförbrukning
av 0,77MJ per funktionell enhet.

För ämnen som påverkar något av de fem miljöhoten växthuseffekt, försurning, över-
gödning, bildning av marknära ozon eller nedbrytning av stratosfäriskt ozon kan man
med hjälp av karakteriseringsfaktorer (se avsnitt 2.4 samt Tabell-E 1 och Tabell-E 2)
beräkna ämnets hållbara mängd givet att åtgärder är riktade mot något annat ämne som
påverkar samma hot. Om åtgärder i form av t ex utsläppsmål finns riktade mot fler
ämnen som påverkar samma miljöhot baseras beräkning av hållbart utsläpp på total
minskning av bidraget till miljöhotet. Se Exempel 3 för ett exempel på hur karakterise-
ringsfaktorer kan användas för att beräkna hållbart utsläpp av ett ämne som ej har några
krav/mål riktade mot sig.

Exempel 3.

Antag att det försurande ämnet HCl släpps ut från studerad process. Inga nationella
miljömål eller specifika krav på utsläpp finns för HCl, men däremot finns nationella ut-
släppsmål för de försurande ämnena NOx och SO2. Enligt dem ska de årliga NOx-ut-
släppen minska till 152 000 ton (till år 2010). 1998 års utsläpp var 297 000 ton. De år-
liga utsläppen av SO2 ska år 2010 vara högst 67 000 ton. Detta utsläppsmål är redan
uppfyllt då utsläppen 1998 var 65 000 ton. För att beräkna hur mycket de totala utsläp-
pen av försurande ämnen måste minska används de karakteriseringsfaktorer som anges i
Tabell-E 1. De är för NOx 0,0217 mol H+/g och för SO2 0,0312 mol H+/g. Total
minskning av utsläpp av försurande ämnen för att uppnå miljömålen blir därför:

          Belastning 1998:        0,0217×297×109+0,0312×67×109 = 8,53×109 mol H+

          Belastning enligt mål:   0,0217×152×109+0,0312×65×109 = 5,33×109 mol H+

          Procentuell minskning för att uppfylla mål:        100× (8,53-5,33)/8,53 = 38%

Eftersom inga andra försurande ämnen än HCl släpps ut från processen måste således
HCl-utsläppen minska med 38%.

Ibland kan samma ämne påverka flera olika miljöpåverkanskategorier. Om saltsyran i
Exempel 3 byts ut mot ammoniak erhålls ett fall där det studerade ämnet både påverkar
miljöhoten eutrofiering och försurning. På samma sätt som i Exempel 3 beräknas hur
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mycket NH3-utsläppen måste minska med avseende på övergödning. Därefter väljs det
strängaste kravet. Om krävt utsläppsminskning med avseende på eutrofiering blir
mindre än de 38% som beräknats för försurning, blir det försurningen som får styra
hållbar minskning. I annat fall styr eutrofieringskravet hållbar minskning.

Hitintills har endast belastning i form av utsläpp behandlats. En annan belastning är för-
brukning av resurser. Inget bra system för bedömning av hållbar resursförbrukning har
påträffats. I samband med de gröna nyckeltalen anges faktor 10 som en bra riktlinje för
resurseffektivisering. Därför rekommenderas tillsvidare att faktor 10 används även i
detta projekt. Praktiskt innebär detta att hållbar resursförbrukning antas vara 10 % av
nuvarande resursförbrukning. En delfaktor för resurser kan införas i miljöfaktorn.
Tillämpas faktor 10 kommer resursfaktorn alltså alltid vara 0,9 för befintlig teknik. För
alternativa processlösningar beräknas total resursförbrukning och jämförs med hållbar
resursförbrukning som beräknas från befintlig teknik.

Energi - beräkning av belastning

Genom Wolf-Wats et al (2000) och Uppenberg et al (1999) har utsläpps- och resursför-
brukningsdata för elektricitet och bränslen erhållits för kraftslagen: kol, vatten, olja, gas,
biobränslen, kärnkraft, vindkraft och för bränsleslagen: bensin, diesel, gasol, naturgas,
etanol och RME13. Sveriges genomsnittliga fördelning mellan olika källor för elektrici-
tetsanvändning ges i Tabell 5. Med hjälp av dessa data kan utsläpp och resursförbruk-
ning per använd MJ el eller per använd MJ bränsle bestämmas. Energiinnehåll per kg
samt densitet för olika bränsleslag anges i Tabell-B 1.

Tabell 5. Procentuell fördelning av källor för elektricitetsanvändning  i medeltal i Sverige

Kraftslag Fördelning medel-el i Sverige (%)

Kolkraft 3,3

Vattenkraft 45,6

Olja 1,2

Naturgas 1,1

Biobränslen 6,2

Kärnkraft 41,9

Vindkraft 0,4

Övrigt 0,3

 Källa: Åhman (2000)

                                                
13 Rapsmetylester, baserat på rapsolja.



33

Kemikalier

För kemikalier har inga data tagits fram för totala utsläpp eller resursförbrukning under
framställning och leverans. Om studiens systemgränser är satta utanför företagets grin-
dar gäller det för användaren att själv göra en bedömning huruvida kemikaliens belast-
ning uppströms processen är av väsentlig storlek, dvs så att arbetet att ta fram data inte
överskrider datas värde (se ISO:s krav om kostnadseffektivitet, avsnitt 1.1.7).
Frågeställningar som kan underlätta bedömningen är:

• Har tillverkare/leverantör uppgifter om belastning från framställning av kemika-
lien?

- Då är det enkelt att få tag på data och då bör belastning uppströms tas med i beräk-
ningen.

• Har användaren tillgång till uppgifter om belastning genom databaser eller andra
datakällor?

- Då är det enkelt att få tag på data och då bör belastning uppströms tas med i beräk-
ningen.

•  Misstänks hög energiförbrukning / stor förbrukning av ändliga resurser vid fram-
ställning av kemikalier?
-Då bör en granskning av belastning uppströms processen genomföras.

• Är kemikalien upptagen på någon av Kemikalieinspektionens listor som miljöfarlig?

-Då är kemikaliens belastning uppströms av mindre vikt eftersom det är själva an-
vändandet och/eller belastningen nedströms processen som avgör huruvida den är
hållbar att använda.

• Är studerad process i sig väldigt energiintensiv?
-Då är kemikaliens energiförbrukning vid framställningen förmodligen av under-
ordnad betydelse om åtgärder för att minska total energiförbrukning ska vidtas.

En approximation som kan göras är att sätta hållbar mängd till noll om kemikalien finns
upptagen på begränsningslistan (www.kemi.se) eller uppfyller kriterier för utfasning (se
”Varor utan faror”, Miljödepartementet (2000)). Om kemikalien finns upptagen på
observationslistan eller är klassificerad som miljö- eller hälsofarlig är det hanteringen
av kemikalien som är avgörande för om användningen av den är hållbar eller ej. I osäkra
fall får försiktighetsprincipen råda och användning av kemikalien betraktas ej som håll-
bar. Kemikalier som har försumbar påverkan på yttre miljö betraktas som hållbara och
bidrar således ej till miljöfaktorn.
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Vattenförbrukning - belastning

Belastning från förbrukning av renat vatten uppkommer av energi- och kemikalieför-
brukning vid reningsprocess- och leverans. För kommunalt dricksvatten erhålls data
lättast från aktuellt VA-verk. Som exempel ges i Tabell-B 3 värden på energi- och
kemikalieinsats för vattenrening och leverans i Eskilstuna kommun. Som synes är det
väldigt stor variation i energiförbrukning mellan olika typer av pumpar. Enligt Karlsson
(2000) går det knappt att jämföra belastningen mellan olika typer av vattenverk eller
råvattenkvaliteter. Värdena i tabellen syftar därför endast till att ge en uppfattning om
storleksordningen och ska inte ses som representativa värden för genomsnittlig drick-
vattenframställning i Sverige. För renat vatten av annat slag måste en fallspecifik
undersökning göras eftersom det där är omöjligt att ge riktvärden. Om orenat vatten
används, exempelvis från närliggande vattendrag, bör en ordentlig utredning av påver-
kan på vattendragets vattenföring, temperatur, förorening etc göras för att beräkna håll-
bart vattenuttag. I de fall påverkan är påtaglig föreligger förmodligen myndighetskrav
framtagna med hänsyn till ovannämnda aspekter. Då kan bedömning av hållbar för-
brukning endast göras utifrån myndigheternas krav.

Utsläpp från process – hållbar mängd

Utsläpp från studerad process behandlas skilt från utsläpp som sker under framställning
och leverans av inflöden till processen. Denna särbehandling är nödvändig för att kunna
skilja på lokala, regionala och globala krav och förhållanden. Detta kan alltså leda till att
olika hållbara utsläppsmängder antas för samma substans, beroende på i vilket led
ämnet släpps ut. För varje utsläppt ämne, till luft, vatten eller mark, bestäms hållbar ut-
släppsmängd utifrån de åtgärder (krav/mål) som ställs. Finns det flera olika typer av
krav/mål (t ex myndighetskrav och företagsegna krav) för ett ämne får det strängaste
kravet bestämma hållbart utsläpp. Så som beskrevs under rubriken Hållbara mängder
kan karakteriseringsfaktorer utnyttjas för ämnen som påverkar samma miljöhot som ett
ämne för vilket åtgärder är vidtagna. För utsläpp till vatten som hamnar i det kommu-
nala reningsverket kan reningsverkets riktvärden för maximala halter av olika ämnen i
ingående vatten vara en hjälp i bestämning av hållbara mängder. Ett exempel är de rikt-
linjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter
som tagits fram genom ett samarbete mellan åtta kommuner i Mellansverige, se Tabell-
D 1 och Tabell-D 2.

Slutlig miljöfaktor

Då miljöfaktorer beräknats för befintlig teknik och studerade alternativ divideras
respektive faktor med befintlig miljöpåverkan. Slutlig miljöfaktor kommer alltså bli ett
för befintlig teknik och mindre än ett för processalternativ som är bättre ur miljösyn-
punkt än befintlig teknik.
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1.1.23. Beräkning av social faktor

Hållbarhetsbegreppets sociala aspekt representeras förenklat av processförändringens
påverkan på arbetsmiljön. Till grund för bedömningen ligger en modifierad version av
den på IVL utvecklade metod för miljöteknisk utvärdering som beskrevs i avsnitt 2.9.
För varje faktor som kan påverka arbetsmiljön görs en bedömning om dess nivå är
oacceptabel, klart oönskad, acceptabel eller okänd. Kategorierna tilldelas vikter enligt
Tabell 6. Vikterna är valda på logaritmisk skala för att åstadkomma signifikant skillnad
mellan olika nivåer. Okänd påverkan ges enligt försiktighetsprincipen samma vikt som
klart oönskad påverkan.

       Tabell 6. Påverkansnivåer och tillhörande vikter

Påverkansnivå Vikt

Oacceptabel 10

Klart oönskad 1

Övrig 0,1

Okänd 1

Eftersom arbetsmiljön kan påverkas av ett stort antal varierande faktorer är det viktigt
att en separat utredning görs i varje studerat fall. Några tänkbara exempel på faktorer
som kan påverkas av processförändringar är:

§ Stress
§ Trivsel
§ Arbetsställning
§ Buller
§ Hantering av farliga ämnen (fördelat på olika ämnen)
§ Bildning av farliga ämnen (fördelat på olika ämnen)
§ Lukt
§ Mikrobiell tillväxt
§ Temperatur

Då processförändringar ofta får följdeffekter på arbetssituationen upp- och nedströms
aktuell process är det för en helhetsbedömning viktigt att följa förändringen åt båda håll
(Antonsson, 2000). Det är dock upp till användaren att bestämma analysens omfattning,
bara förenklingar införs på ett konsekvent sätt i alla alternativ och att användaren
dokumenterar de förenklingar som gjorts. Tillgång på data kommer troligen begränsa
studiens omfattning.

Det är svårt att göra en bedömning av vilka effekter som är oacceptabla, klart oönskade
etc, men i tveksamma fall bör försiktighetsprincipen gälla. Oacceptabel påverkan är
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sådant som innebär brott mot kommande eller befintliga lagar, regler eller föreskrifter, t
ex överskridande av gränsvärden. Klart oönskad påverkan innebär ej direkta lagbrott
men är ändå av den karaktären att påverkan medför risk för skada eller ohälsa. Som
exempel kan nämnas höga halter av luftföroreningar (under gränsvärdet), slitsamma
arbetsställningar, eller användning av cancerogena, mutagena eller allergifamkallande
kemikalier utan att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. I kategorin övrig påverkan
hamnar faktorer som påverkar arbetsmiljön utan att de innebär någon större risk. Till
kategorin okänd påverkan hör alla faktorer som misstänks påverkas av en process-
förändring, men då dess effekter är oklara eller data saknas för att kunna göra en be-
dömning.

Den sociala faktorn räknas ut i två steg. I det första steget beräknas delfaktorer för varje
påverkande faktor genom att antal påverkade människor multipliceras med vikten för
grad av påverkan (se Tabell 6). Beräkningen sammanfattas i Ekvation 6, medan
exemplet i Tabell 7 visar hur det kan se ut för ett processalternativ. I det andra steget
summeras alla delfaktorer för varje alternativ.

∑ ∑=
j i

ij wNSocial * (Ekvation 6)

Där:
i   = påverkansgrad, (i = 1,..,4) där i = 1 motsvarar oacceptabel påverkan
och i = 4 motsvarar okänd påverkan
j    = påverkande faktor (j = 1, 2, ....antal faktorer)
N   = antal påverkade människor
wi   = vikt för påverkansgrad i

Tabell 7 Exempel på beräkning av social faktor för ett processalternativ.

FAKTORER Antal påver-
kade personer

Oacceptabel
påverkan

Klart oönskad
påverkan

Övrig
påverkan

Okänd
påverkan

Temperatur 4 Ja

Buller 10 Ja

Stress 2 Ja

Lukt 5 Ja

Vikt 10 1 0,1 1

SOCIAL FAKTOR 40+7+1=48

De sociala faktorerna för undersökta processalternativ divideras med sociala faktorn för
befintlig processlösning för resultatet ska kunna jämföras med övriga två hållbarhets-
faktorer. Social faktor för befintlig teknik kommer alltså anta värdet ett.
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1.1.24. Beräkning av ekonomisk faktor

Den ekonomiska faktorn beräknas som summan av alla kostnader som är unika för pro-
cessalternativet, dividerat med motsvarande summa för befintlig teknik (se Ekvation 7)
För befintlig teknik blir alltså den ekonomiska faktorn ett.

( )
( )

teknikBef

Alternativ

kostnader

kostnader
Ekonomi

.∑
∑

= (Ekvation 7)

De kostnadsposter som är aktuella att inventera är:

Rörliga kostnader14:

• Kemikaliekostnad
• Vattenkostnad
• Energikostnad
• Kostnad övriga material/resurser
• Miljöavgifter (avfallskostnader, straffavgifter)

Fasta kostnader15:

• Med hjälp av investeringskostnad (k) i SEK, avskrivningstid (t) i år och
ränta(r) i hundradelar kan annuiteten (årskostnaden) beräknas i SEK enligt
(Ekvation 8).

( )
( ) 11

1
−+

+
=

t

t

r
rrk

Annuitet (Ekvation 8)

• Personalkostnad

Alla kostnader anges som kronor per funktionell enhet (se början av avsnitt 3.2, Sid
27).

1.1.25. Beslutsfattning utifrån hållbarhetsfaktorerna

Beslut om vilket processalternativ som är mest hållbart ska fattas utifrån de tre hållbar-
hetsfaktorerna: miljöfaktor, social- och ekonomisk faktor. Det ges inget förslag på

                                                
14 Rörliga kostnader = "kostnader som förändras kontinuerligt vid förändringar i tillverknings- och/eller
försäljningsvolymen"  (Uppsala Universitet, 1997)
15 Fasta kostnader = "kostnader som förändrats språngvis vid förändringar i tillverknings- och/ eller
försäljningsvolymen" (Uppsala Universitet, 1997)
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absolut viktning av dessa i föreliggande rapport eftersom användarens egna värderingar
bör användas i bedömningen. Det är dock viktigt att det slutliga beslutet motiveras uti-
från förhållandet mellan de tre hållbarhetsfaktorerna för respektive alternativ. För att
underlätta värderingen ges dels förslag på två sätt att visualisera resultatet och dels före-
slås en viktningsstrategi.

Visualisering

I implementeringen (se kapitel 4) av denna metod visualiseras resultatet genom två
olika typer av diagram. I det ena ritas de tre faktorerna upp som en triangel med en
hållbarhetsaspekt i varje hörn. Eftersom faktorerna normeras mot befintlig teknik kom-
mer alla hörn på dess hållbarhetstriangel ligga en enhet från origo. Se Figur 6 för ett
exempel på hur det kan se ut då två processalternativ jämförs med befintlig teknik
genom hållbarhetstrianglar.

Figur 6. Hållbarhetstriangel för jämförelse mellan befintlig teknik och två processalternativ.

Det andra grafiska resultatet som erhålls från implementeringen av föreliggande metod
är ett bubbeldiagram. Miljöfaktorn avsätts mot faktorn för yttre miljö i ett tvådimensio-
nellt diagram. Den ekonomiska faktorn representeras av storleken av bubblan. Se Figur
7 för exempel på hur det ser ut om påverkansfaktorerna i Figur 6 illustreras med
bubbeldiagram istället för hållbarhetstriangel.

Yttre miljö

Ekonomi
Arbetsmiljö

1

1 10

Befintlig teknik

Processalternativ 1

Processalternativ 2
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Yttre miljö

Arbetsmiljö

1

  1

  1

  2

2

1,25

1,1

Processalternativ 1

Processalternativ 2

Befintlig teknik

Figur 7. Bubbeldiagram för jämförelse mellan befintlig teknik och två processalternativ. Den ekonomiska

faktorns värde anges i respektive bubbla och representeras även av storleken av bubblan.

Tänkbara viktningar

Användaren får själv göra en bedömning av det bästa processalternativet utifrån håll-
barhetstriangeln och/eller bubbeldiagrammet. En tänkbar ansats är att total hållbarhets-
påverkan från processalternativen beräknas som arean av respektive hållbarhetstriangel,
dvs som miljöfaktor × (ekonomisk faktor + social faktor) × 0,5. Ett annat angreppssätt är
att beräkna total påverkan som summan av de tre faktorerna, viktade enligt användarens
egna prioriteringar. Det är även tänkbart att fatta beslutet endast utifrån den av fakto-
rerna som anses viktigast (t ex påverkan på yttre miljö), speciellt om skillnaden i de
andra faktorerna inte är signifikant. Det är av yttersta vikt att användaren förstår och
utreder konsekvensen av vald viktningsmetod. I Tabell 8 ges exempel på hur valet av
viktningsmetod påverkar vilket processalternativ som i slutändan uppfattas som det
bästa.
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Tabell 8. Exempel på konsekvensen av vald viktningsmetod. Vikterna (X:Y:Z) står för

miljö:arbetsmiljö:ekonomi. Den minsta totala påverkan, dvs det bästa alternativet, är mar-

kerat för varje viktningsmetod.

Faktor/
viktningsmetod

Befintlig teknik Processalternativ 1 Processalternativ 2

Miljöfaktor 1 1,5 0,5

Social faktor 1 0,3 1,5

Ekonomisk faktor 1 1,25 1,1

Area 1 1,16 0,66

Summa A (1:1:1) 3 3,05 3,1

Summa B (2:1:1) 4 4,55 3,6

Summa C (2:2:1) 5 4,85 5,1

Viktningsstrategi

För att tydligare se hur vikterna i summa-metoden påverkar slutresultatet kan program-
met Triangle 10 (från www.pre.nl/eco-indicator99/triangle.htm) användas. Programmet
utvecklades av PRé Consultants för att användare av Eco-indicator 99 (avsnitt 1.1.13)
ska se hur viktningsfaktorer för mänsklig hälsa, resurser och ekosystem påverkar valet
mellan två undersökta produkter. Programmet består av en matematisk beräkning av
vilka relationer som kan antas mellan de tre påverkansfaktorerna för att produkt 1 ska ha
mindre total påverkan än produkt 2. Se Figur 8 för exempel på resultat från körning av
Triangle 10 med påverkansfaktorer för processalternativ 1 och 2 enligt Tabell 8.

Figur 8 visar att processalternativ 1 är det totalt sett bästa alternativet om vikterna lig-
ger inom det ljusare området. Både vikten för miljö och arbetsmiljö ska ligga över 30%,
medan vikten för ekonomi ska ligga under 70% för att processalternativ 1 ska vara mer
fördelaktigt än alternativ 2.

Genom att använda sig av Triangle 10 behöver ofta inga absoluta vikter tilldelas, utan
det kan i vissa fall t o m räcka med en rangordning av påverkansfaktorerna för att få en
entydig bestämning av det totalt bästa alternativet. Till en början kan två alternativ
rangordnas, t ex miljö och ekonomi. Räcker inte det kan man pröva med att även ta in
den tredje faktorn i rangordningen. Hjälper inte det heller måste skillnaden i prioritering
kvantifieras på ett eller annat sätt.

I exemplet ovan (Figur 8) ligger den punkt där alla tre faktorer har samma vikt inom det
mörkare området, dvs där processalternativ 2 är mest fördelaktigt. Det räcker inte med
att rangordna två av faktorerna för att kunna fatta ett entydigt beslut. Om däremot alla
tre faktorer rangordnas så att yttre miljö anses viktigast, därefter arbetsmiljö och sist
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ekonomi kommer processalternativ 2 vara bäst så länge den ekonomiska faktorn har en
vikt större än 5%.
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Figur 8. Exempel på körning av programmet Triangle 10 för processalternativ 1 och 2 med påver-

kansfaktorer enligt Tabell 8.

Detta inses genom att börja vid den punkt där alla faktorer har samma vikt, 33 %, och
sedan arbeta sig uppåt i vikt för miljöfaktorn. Har den ovannämnda rangordningen
gjorts innebär det att miljöfaktorn aldrig kan ha en vikt lägre än 33% och den
ekonomiska faktorn kan aldrig ha en vikt högre än 33%. Om miljöfaktorn har vikten
40%, har arbetsmiljöfaktorn således högst vikten 40% och ekonomifaktorn har alltså en
vikt mellan 20% och 33% vilket innebär att processalternativ 2 är mest fördelaktigt. Det
enda tillfälle processalternativ 1 är mest fördelaktigt är om miljöfaktorns vikt ligger
kring 50% och arbetsmiljöfaktorns mellan 45% och 50%. Alltså är processalternativ 2
mest fördelaktigt så länge den ekonomiska faktorn har en större vikt än 5%.

Ett annat tillvägagångssätt att fatta ett beslut utifrån de tre faktorerna är att sätta upp
kriterier för när bedömningen görs endast med hänsyn till en av faktorerna. Exempel på
kriterier kan vara att bedömningen endast görs utifrån påverkan på yttre miljö så länge
påverkan på arbetsmiljö inte ökar och den ekonomiska faktorn inte ökar med mer än
20% jämfört med befintlig teknik.

Här har alla
tre faktorer
lika vikt
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4. Implementering

4.1. Programvara

För implementering av metoden valdes Excel för datahantering och Visual Basic
Applications (VBA) för att skapa ett användarvänligt gränssnitt. Lösningen ger en stor
användbarhet eftersom Excel är ett utbrett program som många behärskar. Applikatio-
nen i VBA ökar användarvänligheten betydligt samtidigt som beräkningar och data
skyddas eftersom användaren aldrig behöver skriva eller läsa data direkt ur excelarken.

4.2. Beskrivning av programmet

Programmet beskrivs i detalj i manualen, bilaga F. I detta avsnitt ges endast en kortfat-
tad beskrivning av hur programmet fungerar och vilken kapacitet det har. Programmet
består av en inventeringsdel och en resultatdel. Det är inventeringsdelen som är mest
utvecklad även om en del faktorer fortfarande saknas för en komplett och användarvän-
lig mjukvara. All inmatning av data sker i formulär, beräkningar utförs antingen med
hjälp av makron eller genom formler i filens excelark. Programmet består av följande
delar:

• Översiktlig inventering: Som ett första steg fyller användaren i ett översiktligt
formulär med företagets namn, vilken process som ska studeras, vilken teknik som
används idag samt vilka alternativ som ska undersökas. Dessutom görs i detta steg
en kortfattad kvalitativ analys över förmodade för- och nackdelar med de olika
alternativen. Analysen görs dels för att få en överblick över vilka parametrar som är
av intresse att analysera vidare, men även för att kunna göra en värdering av det
resultat som senare erhålls.

• Inventering in- och utflöden: Efter den inledande översiktliga analysen av alterna-
tivens för- och nackdelar är det dags för ordentlig inventering av de in- och utflöden
som skiljer sig mellan alternativen. Alla formulär är i stort sett uppbyggda på samma
sätt. Användaren matar in uppgifter om använd/utsläppt mängd och kostnad per
funktionell enhet (producerad vara el dyl) för de olika faktorerna. Dessutom ska för
varje faktor definieras acceptabel mängd utifrån åtgärder från olika instanser. De
instanser som står att välja mellan är: myndighetskrav/lag, företagsegna krav/mål,
nationella/regionala mål samt övrig instans. Den lägsta av de angivna acceptabla
mängderna definieras av programmet som hållbar mängd. Följande formulär för in-
och utflöden finns att välja mellan:

♦ Elektricitet
♦ Övrig energi
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♦ Vattenförbrukning
♦ Kemikalier
♦ Utsläpp till luft
♦ Utsläpp till vatten
♦ Utsläpp till mark

• Inventering arbetsmiljö: I formuläret för arbetsmiljö anger användaren påverkande
faktorer samt antal personer som drabbas av varje påverkande faktor.

• Inventering ekonomi: Driftskostnader som är kopplade till inflödena anges i ovan
nämnda formulär för energi, vatten respektive kemikalier. Övriga kostnader anges i
ett särskilt formulär för ekonomi. Investeringskostnader ges tillsammans med av-
skrivningstid och ränta.

• Resultat: Det är möjligt att se resultat två olika aggregeringsnivåer, på två sätt på
varje nivå. Dels visas resultat direkt från inventeringen (lägsta aggregeringsnivån)
genom två olika typer av stapeldiagram. Det ena visar en absolut jämförelse av in-
venterade parametrar för de olika processalternativen utan någon annan data-
behandling än summering till totala utsläpp, total kemikalieanvändning etc. Det
andra stapeldiagrammet visar procentuell ökning/minskning av varje parameter,
jämfört med befintlig teknik, summerat till samma faktorer som vid den absoluta
jämförelsen. Här visas alltså t ex hur mycket kemikalieförbrukningen kommer för-
ändras, procentuellt sett, vid införande av olika processalternativ.

Resultat visas även på en högre aggregeringsnivå, i form av de tre hållbarhetsfakto-
rerna som beskrivs i kapitel 3.2. I avsnitt 1.1.25, som diskuterar beslutsfattning
utifrån hållbarhetsfaktorerna, illustreras de två typer av diagram som erbjuds
användaren, hållbarhetstriangel  (Figur 6)och bubbeldiagram (Figur 7).

5. Fallstudie: avfettningsprocess

5.1. Bakgrund

Föreliggande fallstudie bygger på utvärdering av en ny avfettningsanläggning hos Hus-
kvarnas Viking Sewing Machines AB. Utvärderingen är gjord av IVL Svenska Miljö-
institutet AB i Bergström & Ekengren (2000). Rengöringsmedlet trikloretylen har i det
studerade fallet bytts ut mot koldioxid. Orsaken till processförändringen var triklor-
etylenets starka negativa påverkan på yttre och inre miljö. Vanligen ersätts trikloretylen
med vattenbaserad alkalisk avfettning, vilket ej bedömdes som ett lämpligt alternativ i
detta fall. (Bergström & Ekengren, 2000)



44

Vid temperaturer över 31°C och tryck över 73 bar övergår koldioxid till superkritiskt
tillstånd vilket innebär att dess egenskaper blir liknande ett organiskt lösningsmedels av
typ hexan. Koldioxid är ett bra extraktionsmedel då separationen blir så hög att koldi-
oxiden kan återcirkuleraas och att återstoden efter extraktion ej blir förorenad. Nack-
delen med metoden är att den är kostsam. (Bergström & Ekengren, 2000)

5.2. Studiens omfattning och mål

Målet med studien är att utreda om koldioxid är ett hållbart alternativ till trikloretylen i
undersökt avfettningsprocess. Systemgränsen dras vid företagets grindar, men vid be-
räkning av hållbar energiförbrukning beaktas utsläpp från energiframställning. Kemika-
liernas påverkan uppströms processen, under framställning och transport, inkluderas ej i
bedömningen. Bedömningsmetoden klarar inte av att beräkna miljöpåverkan från avfall,
varför endast avfallets ekonomiska påverkan beaktas.

5.3. Översiktlig analys av för- och nackdelar

I Tabell 9 sammanfattas för- och nackdelar med användning av trikloretylen respektive
koldioxid för avfettning i den studerade processen.

Tabell 9. Översiktlig analys av för- och nackdelar med användning av trikloretylen respektive koldi-

oxid för avfettning.

Fördelar (+) Nackdelar (-)
Trikloretylen • Ingen investeringskostnad • Påverkan på yttre och inre miljö från trian-

vändning

• Hög avfallskostnad, otjänligt avfall

• Energikrävande torkning efter bad

• Påverkan på yttre och inre miljö vid
framställning och leverans av trikloretylen

Koldioxid • Ingen påverkan från
trianvändning

• Inga avfallskostnader då oljan
kan klassas som bränsle

• Höga kemikaliekostnader

• Hög investeringskostnad

• Påverkan på yttre och inre miljö vid
framställning och leverans av koldioxid

Källa: Bergström & Ekengren (2000)

Slutsatserna av sammanfattningen i Tabell 9 är att följande faktorer måste kvantifieras:
kemikalieanvändning (trikloretylen respektive koldioxid), energianvändning, investe-
ringskostnad samt kostnader för energi, kemikalier och avfall.
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5.4. Inventeringsanalys

Som funktionell enhet i inventeringsanalysen väljs massa renat gods i kg. Årlig rening
ligger på ca 20 000 kg för båda typer av rengöringsmedel. Indata till metoden anges i
Tabell 10.

Tabell 10. Indata till bedömningsmetod.

Trikloretylen Koldioxid

Energi (MJ/kg) 3,6 1,08

Trikloretylen (kg/kg) 0,05

Koldioxid (kg/kg) 0,17

Kostnad energi (kr/kg) 0,4116 0,01216

Kostnad trikloretylen (kr/kg) 0,6

Kostnad koldioxid (kr/kg) 1,0

Avfallskostnad (kr/kg) 1,0 0

Investeringskostnad (kr/kg) 17,79717

TOTAL KOSTNAD (kr/kg) 2,01 18,809

Källa: Bergström & Ekengren (2000)

5.5. Beräkning av hållbarhetsfaktorer

1.1.26. Beräkning av miljöfaktor

1. Framtagande av hållbara mängder

§ Energi: Då företaget inte har några direkta krav på sig att minska energiförbruk-
ningen beräknas hållbar mängd utifrån de nationella miljömålen. I Tabell-B 2 visas
vilka utsläpp energiförbrukning bidrar till ur ett livscykelperspektiv. Enligt delmålen
till de svenska miljömålen (Tabell-C 1) måste utsläppen av kväveoxider (NOx)
minska med 49% och är det från energiframställning utsläppta ämne som har det
strängaste kravet på sig. Hållbar energiförbrukning beräknas enligt:

Hållbar energiförbrukning = Förbrukning befintlig teknik × (1-0,49)
= 3,6 MJ/kg × 0,51 =1,836MJ/kg

                                                
16 Beräknat från Vattenfalls fasta pris på el: 0,41kr/kWh eller 0,11kr/MJ (Källa: Vattenfalls hemsida,
www.vattenfall.se )
17 Beräknat från uppgifter från Carlsson (2000) om investeringskostnad och avskrivningstid.
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§ Trikloretylen: Då trikloretylen finns upptagen på begränsningslistan är hållbar för-
brukning noll.

Hållbar mängd trikloretylen=0kg/kg

§ Koldioxid: Koldioxid finns varken upptagen på begränsningslistan eller observa-
tionslistan och klassificeras inte heller som hälso- eller miljöfarlig. Eftersom
systemgränsen satts till att börja vid företagets grindar beaktas ej koldioxidens på-
verkan vid framställning och transport. Ingen koldioxid antas läcka ut till atmosfä-
ren. Användning av koldioxid antas därför inte ha några effekter på yttre miljö, var-
för dess hållbara mängd blir lika med förbrukad mängd i processalternativ koldi-
oxidavfettning.

Hållbar mängd koldioxid=0,17kg/kg

2. Beräkning av delfaktorer och total miljöpåverkansfaktor

Delfaktorer och slutlig miljöfaktor beräknas enligt Tabell 11.

Tabell 11. Beräkning av miljöfaktor
Avfettning med trik-

loretylen
Avfettning med kol-

dioxid
Hållbar mängd

Mängd Delfaktor Mängd Delfaktor

Energi MJ/kg 1,84 3,6 0,49 1,08 0

Trikloretylen kg/kg 0 0,05 1 - -

Koldioxid kg/kg 0,17 - - 0,17 0

Summa delfaktorer                         1,49                   0

MILJÖFAKTOR                            1                   0

Summan av delfaktorerna  för avfettning med trikloretylen beräknades till 1,49 och
motsvarande värde för avfettning med koldioxid blev noll. Normering med summan för
befintlig teknik ger miljöfaktorerna: dvs avfettning med trikloretylen gav miljöfaktorn
ett för avfettning med trikloretylen och noll för avfettning med koldioxid.

Miljöfaktor trikloretylenavfettning =1
Miljöfaktor koldioxidavfettning= 0

1.1.27. Beräkning av social faktor

Faktorer som påverkar arbetsmiljön är hantering av trikloretylen respektive hantering av
koldioxid. I Tabell 12 beräknas delfaktorerna till den sociala faktorn.
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Tabell 12. Beräkning av social faktor .

Faktor Antal påverkade

personer, triavfettning

Antal påverkade personer,

CO2-avfettning

Påverkan Vikt Delfaktor

Trikloretylen 1 Oacceptabel 10 10

Koldioxid 1 Övrig 0,1 0,1

Sociala faktorer beräknas genom normalisering med summan av delfaktorerna för
befintlig teknik, dvs avfettning med trikloretylen. Alltså:

Social faktor trikloretylenavfettning =1
Social faktor koldioxidavfettning=0,01

1.1.28. Beräkning av ekonomisk faktor

Ekonomisk faktor beräknas genom summering av kostnader för båda alternativ samt
normering med kostnaden för befintlig teknik, dvs avfettning med trikloretylen. I Tabell
10 är total kostnad beräknad till 2,01 kr/kg för avfettning med trikloretylen och 18,8
kr/kg för avfettning med koldioxid. Normering ger alltså:

Ekonomisk faktor trikloretylenavfettning =1
Ekonomisk faktor koldioxidavfettning=9,4

1.1.29. Tolkning av resultat

Tabell 13. Sammanfattning av hållbarhetsfaktorer.

Processalternativ Yttre miljö Arbetsmiljö Ekonomi

Trikloretylen 1 1 1

Koldioxid 0 0,01 9,4

Resultatet sammanfattas i Tabell 13. För att visualisera resultatet används bubbel-
diagram (Figur 9) vilket erhålls genom Bedömningsprogram.xls. För att göra en be-
dömning av vilket processalternativ som är mest hållbart används programmet Triangle
10. Resultat från körning av programmet ses i (Figur 10)
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Hållbarhetsdiagram
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Tolkning av resultatet genom Figur 10 visar att den ekonomiska faktorn inte får ha en
vikt högre än 10% för att avfettning med koldioxid ska vara ett mer hållbart alternativ
än avfettning med trikloretylen.

1.1.30. Slutsats

Slutsatsen från analysresultatet är att avfettning med koldioxid är ett signifikant bättre
alternativ än avfettning med trikloretylen med avseende på yttre miljö och arbetsmiljö.
Ekonomi får dock inte värderas högre än 10% av total vikt för att alternativet även ska
vara hållbart ur helhetssynpunkt. Denna slutsats stämmer överens med utvärderingen
gjord i Bergström & Ekengren (2000).

6. Diskussion

6.1. Utvärdering av metodik

1.1.31. Egenskaper hos bedömningsmetod

I avsnitt 3.1 listades ett antal kriterier och önskemål angående bedömningsmetodens
egenskaper. Här följer en jämförelse mellan metodens faktiska och önskade egenskaper:

• Hållbarhets- och helhetsperspektiv:

Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlands-kommisionen: "att utveck-
lingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov". Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroen-
de delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ofta
läggs även en fjärde dimension till, kulturell hållbarhet. (Föreningen för Agenda 21
och hållbar utveckling, 2000)

Med hållbarhetsperspektiv menas att bedömningen görs utifrån påverkan på håll-
barhetsbegreppets tre delar: miljö, ekonomi och sociala faktorer. Kulturell påverkan
beaktas ej då den antas ha mindre betydelse för bedömning av processförändringar.
Hållbarhetsperspektiv antas därmed i metoden eftersom alla tre delar beaktas och
metoden resulterar i en faktor för varje aspekt. Eftersom ingen viktningsmetod för
sammanvägning av de tre faktorerna föreslås är det dock upp till användaren att
inkludera alla hållbarhetsfaktorer i den slutliga bedömningen.

Med helhetsperspektiv menas att hänsyn tas till hela systemets påverkan, dvs även
in- och utflödenas påverkan upp- och nedströms processen. Eftersom systemgrän-
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serna sätts av användaren lämnas utrymme för ett helhetsperspektiv i metoden, även
om det inte garanteras att det antas.

• Användbarhet:

En användbar metod är relativt enkel och inte allt för tidskrävande. Det största
arbetet vid tillämpning av denna metod kommer troligen vara datainsamling. Då an-
vändaren själv bestämmer omfattningen av studien kan arbetsinsatsen regleras. Har
företaget redan kontroll på in- och utflöden blir arbetet mindre. En bra mjukvara kan
underlätta utförandet genom koppling till databaser, användarvänligt gränssnitt och
inbyggda beräkningsfunktioner. Det exempel på implementering av metoden som
gjorts utvärderas i avsnitt 6.2. Systemet innehåller en del standardvärden, som
underlättar för användaren, men lämnar utrymme för betydligt fler. Användbarheten
påverkas även negativt av metodens brist att generera lättolkade resultat (se Resul-
tattolkning nedan).

• Vetenskaplighet:

Metoden är vetenskapligt grundad såtillvida att den baseras på verkliga mätvärden
av in- och inflöden till processen. De emissionsfaktorer som används för energi-
framställning är vetenskapligt framtagna. Används rekommenderade karakterise-
ringsfaktorer är även de vetenskapligt beräknade. Den största bristen i metodens
vetenskaplighet ligger i att hållbar belastning definieras utifrån politiska beslut och
myndighetskrav. Antagandet att myndighetskrav på utsläpp beslutas utifrån naturens
kritiska belastningsgränser är bara delvis sant. Myndighetskrav väger även in en rad
andra faktorer som t ex tekniska möjligheter till åtgärder.

• Politisk förankring:

Det som förloras i vetenskaplighet (se Vetenskaplighet ovan) vinns i politisk för-
ankring. Det faktum att hållbara in- och utflöden bestäms utifrån lokala, regionala
eller globala mål eller lagkrav ger företagen möjlighet att motivera sina beslut med
resultat från metoden.

• Resultattolkning:

Resultat ges i form av tre siffror för varje studerat alternativ, en siffra för varje håll-
barhetsperspektiv. I implementeringen ges två diagram för hjälp med beslutsfattning
utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna, men de ger egentligen ingen ytterligare infor-
mation. Tre faktorer är ett överskådligt antal, men de behöver i de flesta fall ändå
sammanvägas till en siffra för att en entydigt beslut ska kunna fattas utifrån dem. I
avsnitt 1.1.25 gavs förslag på ett antal viktningsmetoder, men som Tabell 8 visar
kan olika viktningsmetoder ge väldigt olika resultat. För att göra en rättvisande vikt-
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ning måste man veta hur det faktum att de tre hållbarhetsfaktorerna är beräknade på
olika sätt påverkar dess inbördes förhållande. Osäkerhet i data, i beräkning av håll-
bara in- och utflöden, i skillnad mellan beräkningssätt för de tre hållbarhetsfakto-
rerna samt i vald viktningsmetod måste tas hänsyn till i tolkning av resultaten. Me-
toden är inte tillräckligt testad och jämförd med andra metoder för att några slut-
satser om olika faktorers relativa genomslagskraft ska kunna dras. De olika beräk-
ningssätten samt brist på bra viktningsmetoder försvårar resultattolkningen betydligt
och är faktorer som måste förbättras för att en riktigt användbar metod ska erhållas.
Se även fortsatt diskussion om viktning av de tre hållbarhetsfaktorerna i avsnitt
1.1.37.

• Genomskinlighet:

Den ekonomiska faktorn består endast av en summering av alla kostnader och det är
således lätt att följa alla komponenter till sin källa. Beräkning av påverkan på
arbetsmiljö är också genomskinlig då det är lätt att se hur antal påverkade personer
och storleken av respektive viktningsfaktor påverkar den totala sociala faktorn. Vad
gäller miljöpåverkansfaktorn är beräkning av varje delfaktor utifrån aktuell och
hållbar mängd av respektive in- eller utflöde helt transparent. Däremot kan beräk-
ningar av hållbara mängder för in- och utflöden som inte har direkta krav mot sig
vara svårare att följa. Speciellt när samma in- eller utflöde har flera krav/mål riktat
mot sig och när flera in- och utflöden påverkas av samma krav/mål kan det vara
svårt att se exakt hur en förändring i något av kraven/målen kommer att påverka den
totala miljöfaktorn. Genomskinligheten kan underlättas av en bra applikation vilket
är något att arbeta vidare med i en utveckling av metoden och dess implementering.
Se även avsnitt 1.1.38 om noggrannhet kontra enkelhet.

• ISO-kompatibilitet:

I utvecklingen av metoden beaktades både ISO 14031, gällande miljöindikatorer och
ISO 14040-14043, gällande LCA. In- och utflöden relateras till samma produktions-
relaterade funktionella enhet och varje resulterande parameter kan ses som en
miljöindikator. Enligt ISO 14031 uppfyller indikatorerna ISO-kriterierna i och med
att de är enkla, kvantitativa och relaterade till finansiella mått (se avsnitt 1.1.7). Det
fjärde urvalskriteriet om ett minsta antal indikatorer för att ge nödvändig informa-
tion kommer reglera sig själv eftersom alla in- och utflöden som skiljer sig mellan
olika alternativ måste inventeras. Metoden följer även grundidén bakom ISO 14040-
14043 trots att den inte gör anspråk på att vara en LCA-metod. Metoden är struktu-
rerad enligt ISO:s fyra huvudpunkter: Formulering av studiens mål och omfattning,
Inventeringsanalys, Miljöpåverkansbeskrivning och Resultattolkning. Miljöpåver-
kansbeskrivningen avviker dock från ISO:s rekommenderade i och med att ingen
klassificering och karakterisering till olika miljöpåverkanskategorier sker.
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• Platsberoende:

För de in- och utflöden företaget har specifika krav på, eller mål för, är bedöm-
ningen plats- och fallspecifik. För övriga parametrar generaliseras bedömningen och
platsberoendet försvinner. Detta är en svaghet som bör förbättras i en utveckling av
metoden. En extra viktningsfaktor, som beror av hur allvarligt problemet är i aktuell
region jämfört med i medeltal i Sverige, skulle kunna införas som komplement till
de hållbara mängder som beräknas utifrån nationella utsläppsmål.

1.1.32. Val av utgångspunkt i orsak-verkankedjan

Alla försök att sätta siffror på miljöpåverkan innebär förenklingar och antaganden. Am-
bitionen med denna metod var dessutom att den skulle vara enkel för användaren att
tillämpa, vilket leder till att ytterligare antaganden och förenklingar måste införas. Då
trenden för miljöbedömningsmetoder är att mer och mer utgå från ett skadeperspektiv
långt fram i orsak-verkankedjan är det förstås diskutabelt att använda rena belastnings-
data som grund för beräkning av miljöfaktorn utan någon effektanalys. Fördelen med
detta är att det är lätt för användaren att förstå hur miljöfaktorn är framräknad. I och
med ett direkt beroende mellan inventeringsdata och miljöfaktor är det lätt att se hur
förändring i någon parameter kommer att påverka slutresultatet. Eftersom det är direkt
på industrins in- eller utflöden som myndigheter ställer krav blir det lätt att relatera
dessa krav till total miljöpåverkan. Ett problem med detta angreppssätt är att totala
effekten av synergistiska och antagonistiska flöden ej kartläggs eftersom varje enskilt
flöde bedöms för sig.

Det mest vetenskapliga sättet att göra en miljökonsekvensbedömning av en process-
förändring är kanske att göra en fullständig spridnings- och effektanalys av varje ut-
släppt substans från varje led som påverkas av processförändringen. En studie av den
omfattningen är inte aktuell att genomföra för varje planerad processförändring. Med
hjälp av en modell för spridnings- och effektanalys skulle allmänna data för Sverige
kunnat tas fram, men frågan är om det hade givit någon markant ökning av säkerheten i
resultaten. Problemet med viktning av olika effekter hade ändå kvarstått.

1.1.33. Klassificering och karakterisering

Klassificering och karakteriseringsmetoder används till viss del i den framtagna meto-
den (för beräkning av hållbara mängder). Att ingen fullständig klassificering och/eller
karakterisering görs beror dels på att allmänt vedertagna metoder endast finns för fem
miljöhot. Human- och ekotoxicitet innefattas t ex inte, vilket är en stor brist. En annan
anledning till varför denna metod utgår från utsläppsdata istället för miljöhotskategorier
är att det inte finns någon tillräckligt bra värderingsmetod för att vikta samman bidrag
till olika miljöhot till en enda miljöpåverkansfaktor.
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1.1.34. Hållbar mängd

Den kanske största svagheten med metoden sitter i begreppet ”hållbar mängd”. Det är
omöjligt att förutsäga hållbart utsläpp för en viss industri utan att klarlägga var utsläppta
substanser hamnar och vilken skada de ger på naturen. Det bör undersökas om det är en
bättre lösning att beräkna påverkan på yttre miljö utifrån ett effektorienterat perspektiv
istället för ett orsaks- och åtgärdsinriktat, t ex genom att karakterisera belastningen till
påverkan på olika miljöhot. Vetenskapligt fastställda hållbara mängder har därför ersatts
med krav och/eller mål från myndigheter och andra organ med antagandet att de är
framtagna utifrån vetenskapliga fakta. Politiska och företagsegna mål/krav beror dock
inte enbart på vad naturen tål, utan även på faktorer som vilka tekniska lösningar som är
möjliga samt vad som är ekonomiskt försvarbart. Glappet mellan politiska och veten-
skapliga gränsvärden medför en inneboende svaghet i systemet. En annan synpunkt är
att det inte finns krav/mål uppställda för alla påverkande faktorer. Huvudsaken är dock
att de ämnen/aktiviteter som prioriteras av myndigheter eller andra organ även kommer
att prioriteras i denna metod.

1.1.35. Systemgränser

Inga systemgränser har angivits i metoden, det är upp till användaren att slå fast dem.
Detta innebär att arbetsinsatsen för att använda metoden ökar eftersom ännu ett moment
införs. Å andra sidan ökar användbarheten om metoden är flexibel. I en liten studie
kanske det räcker med att studera påverkan från det som händer innanför företagets
grindar, medan det i andra fall är befogat med en mer omfattande analys.

1.1.36. Hållbarhetsfaktorernas inhomogenitet

De tre hållbarhetsfaktorerna beräknas på olika sätt. Konsekvensen blir att det är svårt att
jämföra de tre faktorerna på lika villkor. En social faktor på 0,5 motsvarar sannolikt inte
samma påverkan på arbetsmiljö som en miljöfaktor på 0,5 betyder för påverkan på yttre
miljö. Eftersom metoden inte testats i någon större utsträckning eller jämförts med
andra metoder är det svårt att veta hur den slår mot olika faktorer och parametrar. Detta
är ett stort problem som bl a komplicerar viktningen av de tre hållbarhetsfaktorerna. Här
finns stora möjligheter till förbättring vid en vidareutveckling av metoden.

1.1.37. Viktning av hållbarhetsfaktorerna

En svaghet med metoden är att den ej innefattar någon viktningsmetod för de tre håll-
barhetsfaktorerna. Se diskussionen under Resultattolkning i avsnitt 1.1.31. I avsnitt
1.1.25 ges några förslag på viktningsmetoder och hjälpmedel som kan fungera som
hjälp vid tolkning av resultatet men det ges ingen rekommendation om vilka metoder
som är mest lämpade. Bristen på rekommendationer beror till stora delar på att systemet
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inte är tillräckligt utvärderat eller testat för att några slutsatser kan dras om hur metoden
kommer slå mot olika parametrar vid olika viktningar. Viktning av de tre
hållbarhetsfaktorerna är något som bör arbetas vidare på i en utveckling av metoden.
Observera dock att målet inte är reducera resultatet till enbart en påverkansfaktor. De tre
hållbarhetsfaktorerna bör finnas kvar och användaren ska vara fri att göra sin
bedömning utifrån dem. Målet är att ta fram en rekommenderad viktningsmetod samt att
göra en ordentlig utredning av jämförbarheten mellan de olika faktorerna.

1.1.38. Noggrannhet kontra enkelhet

Syftet med arbetet var att skapa en enkel metod som ändå ger ett rättvisande resultat.
Balansen mellan noggrannhet och enkelhet är svår att hitta. Fördelen med denna metod
är att enkelheten (och därmed även noggrannheten) bestäms av användaren själv. Det är
användaren som bestämmer systemgränserna samt vilka data som ska undersökas och
hur den slutliga viktningen ska göras. Nackdelen med detta är att två olika studier av
samma processförändring kan ge två olika resultat. Därför är det väldigt viktigt att an-
vändaren hela tiden anger vilka förenklingar som gjorts och hur varje hållbar mängd är
beräknad så att detta kan tas med i utvärderingen av resultatet. En vidareutveckling av
implementeringen av metoden bör stödja dokumentation och resultatutvärdering.

1.1.39. Förbättring och vidareutveckling av metoden

Grundidén med tre faktorer, en för varje del i hållbarhetsbegreppet, är god. Antalet är
överskådligt och indelningen är naturlig då det är tydligare gränser mellan faktorerna än
mellan de olika parametrar som bygger upp varje faktor. Det skulle inte vara bra att
direkt beräkna en total påverkansfaktor som inkluderar alla tre aspekter utan detta
mellanled. Nu ges användaren möjlighet att lägga in egna prioriteringar och värderingar
om hållbarhetens tre aspekter. Det finns dock ett antal saker som kräver att utvecklas
och undersökas vidare innan metoden uppfyller de kriterier och önskemål som ställts
angående dess egenskaper (se avsnitt 1.1.31). Nedan följer en sammanfattning av dessa
samt några övriga punkter som kan förbättras. Listan kan ses som en ungefärlig
prioriteringslista med den viktigaste punkten högst upp, även om alla åtgärder är
nödvändiga för att få en fungerande och accepterad metod.

• Metoden bör genomgå ordentlig testning och utvärdering, bl a genom jämförelse
med andra metoder.

• Metoden för att beräkna hållbara in- och utflöden bör ses över och förbättras till att
helst inkludera lokala variationer. Ett system för beräkning av hållbara mängder av
ämnen som bidrar till andra miljöhot än de fem som är upptagna i Tabell-E 1 och
Tabell-E 2 bör tas fram.
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• Angreppssättet för att beräkna miljöpåverkan från användning av resurser bör ses
över eftersom liten tid ägnats åt detta under projektet. Det bör först utvärderats hur
faktor 10-begreppet slår. Därefter bör det utredas om det är mer realistiskt att ha en
faktor för varje förbrukad resurs istället för att slå ihop alla resurser till en gemen-
sam faktor.

• Avfall och transporter måste tas in i metoden.

• Användandet av olika metoder för beräkning av de tre hållbarhetsfaktorerna bör ut-
värderas.

• En lämplig viktningsmetod för att sammanväga de tre hållbarhetsfaktorerna bör tas
fram. Som ett första steg bör tänkbara viktningsmetoder testas och utvärderas gen-
temot verkliga data.

• Konsekvensen av att ej ta hänsyn till de relativa effekterna av olika in- och utflöden
bör utredas. I nuläget jämställs ett tjugoprocentigt överskridande av gränsvärdet för
en dödligt giftig kemikalie med samma procentuella överskridande av hållbar
energianvändning, trots att effekterna av de bägge är vitt skilda. Storleken av håll-
bart in- eller utflöde är dock beroende av dess effekt eftersom hållbart utsläpp av
giftig ämne rimligtvis är mindre än hållbart utsläpp av ett relativt ofarligt ämne. Ett
sätt att justera för detta är att vikta varje delkvot med någon slags effektfaktor som t
ex beror av påverkans allvarlighet och omfattning i rum och tid.

• Utformningen av kvoten för beräkning av varje delfaktor till miljöfaktorn (se Ekva-
tion 4 och 5, avsnitt 1.1.22) kan diskuteras. Storleken på in- och utflöden kan sättas
i relation till vad som är hållbart på en rad olika sätt. Hållbarhet kan uttryckas som
en koncentration i stället för en massa och stå i kvotens nämnare i stället för i
täljaren. Fördelen med att relatera förbrukningen till en koncentration i stället för en
massa är att gränsvärden av olika slag oftast föreligger som koncentrationer liksom
de lagstiftade miljökvalitetsnormerna. Det bör göras en ordentlig utvärdering av
betydelsen av kvotens utformning för totala miljöfaktorns utseende.

• För att metoden ska bli riktigt användbar bör det satsas på att utveckla en bra och
användarvänlig applikation. Se avsnitt 6.2 för utvärdering av den implementering
som gjorts.

Viktigast för en fortsatt utveckling av metoden är alltså utvärdering och testning. Det
måste utredas om en metod av denna typ har chans att bli accepterad både hos myndig-
heter och industriföretag genom samråd med representanter från bägge intressentgrup-
per. Det måste även undersökas om det är realistiskt att antaga att hållbara in- och utflö-
den kan beräknas med acceptabel noggrannhet för tillräckligt många ämnen för att me-
toden ska ge tillförlitliga resultat. Anledningen till att utveckling av applikation hamnar
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på lägsta prioritet är att det inte är någon mening med ett bra och användarvänligt pro-
gram så länge resultaten ej är tillförlitliga.

6.2. Utvärdering av beräkningsprogram

1.1.40. Val av program för implementering

Fördelarna med att använda Excel som grund för implementeringen är att det är ett pro-
gram som har många användare och är installerat på de flesta PC. Ett alternativ till
Excel vore ett databasprogram, t ex MS Access. Några av fördelarna med MS Access är
att större datamängder kan behandlas samt att det är lättare att ordna data i en bra
struktur. Excel är inte så väl lämpat för stora datamängder och det kan lätt bli oöver-
skådligt med data på många olika ark med olika länkar sinsemellan. Applikationen i
Visual Basic döljer dessa svagheter för användaren så länge alla önskade operationer är
möjliga att utföra från applikationen. Problem uppkommer dock om användaren önskar
att exempelvis lägga till nya kolumner i något excelark som även ska kunna editeras
från applikationen. Applikationen bygger på att varje data som läggs in i de olika for-
mulären är kopplade till en cell på ett av filens ark. Systemet är därmed ganska svår-
hanterligt vad gäller omstruktureringar, inläggning av nya beräkningar etc. Detta beror
dock inte enbart på val av program utan också på det sätt implementeringen är utförd.
Exempelvis måste ändringar oftast införas på flera olika ställen i koden. Tillgänglighe-
ten av Excel var det som fällde avgörandet vid valet av program för implementering.

1.1.41. Kapacitet och brister hos applikationen

Syftet med programmet är att underlätta tillämpning av framtagen metodik för att ur ett
hållbarhetsperspektiv jämföra ett eller två processalternativ med befintlig teknik. Be-
dömningsprogrammet är ej färdigutvecklad och ska endast ses som ett exempel på hur
en implementering av metoden kan se ut. I manualen, bilaga F, beskrivs programmet i
detalj, medan detta avsnitt klargör programmets kapacitet i stora drag.

Vad gäller påverkan på yttre miljö klarar programmet idag av att behandla inflödena: el,
övrig energi, vatten och kemikalier samt utflödena: utsläpp till luft, utsläpp till vatten
och utsläpp till mark. Det som ännu ej finns medtaget är resurser, avfall och transporter.
Dessa är endast uteslutna p g a  tidsbrist och bör tas med i en vidareutveckling av sys-
temet. Användaren kan redan nu själv ta hänsyn till resurser och transporter i beräkning
av hållbara mängder för de inflöden som förbrukat resurser respektive orsakat transpor-
ter, men det är önskvärt att beräkningarna systematiseras eller automatiseras. Systemet
har brister i genomskinlighet och användarvänlighet vad gäller beräkning av hållbara
mängder. Inget särskilt formulär har skapats för dessa beräkningar. Somliga beräkningar
sker automatiskt, men det är svårt att följa beräkningsgången. För beräkning av hållbar
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energiförbrukning måste nationella utsläppsmål anges direkt i Excelarket och det finns
ingenstans att mata in företagsspecifika krav. Dessa problem måste åtgärdas för att pro-
grammet ska vara användbart.

För påverkan på arbetsmiljö får användaren själv ange vilka faktorer som ska bedömas.
En tabell över hur den sociala faktorn är beräknad utifrån angivna data saknas vilket på-
verkar genomskinligheten i metoden negativt.

I den ekonomiska analysen är användaren fri att ange de kostnadsposter som ska ingå.
En del kostnader ska ges i samband med inventering av inflödena till processen. Detta
minskar genomskinligheten i beräkningarna och bör förändras i en utveckling av pro-
grammet. Total kostnad visas hela tiden i kostnadsformuläret, vilket är bra eftersom det
då syns på en gång hur en förändrad avfallskostnad eller avskrivningstid påverkar den
slutliga miljöfaktorn.

1.1.42. Förbättring och vidareutveckling av applikationen

Detta bör göras på kort sikt:

• Lägga in resurser, avfall och transporter.

• Ändra systemet så att alla inventerade värden ges på årsbasis och antal funktionella
enheter per år anges separat

• Förbättra inmatning och beräkning av hållbara mängder. Tydliggöra (t ex genom
tabell) hur de hållbara mängder som beräknats av programmet är framtagna. Under-
lätta redigering och kontroll av nationella miljömål som ligger till grund för beräk-
ning av hållbara mängder.

• Lägga in standardkemikalier och dess påverkan.

• Lägga in lista över kemikalier som uppfyller kriterier för utfasning.

• Skapa en sida med sammanfattning av slutsatser, gjorda antaganden etc.

• Koncentrera inventering av kostnader till ett formulär eftersom det blir rörigt då
kostnader anges på flera olika ställen.

• Förbättra resultatdelen för att erhålla tabeller, snyggare grafer etc.

På längre sikt:

• Se över om använda program- och systemlösningar är de bästa alternativen

• Införa känslighets- och felanalys.

• Införa större flexibilitet och därmed möjliggöra för användaren att specificera sina
prioriteringar, använda olika enheter etc.
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• Skapa ett snyggare och mer användarvänligt gränssnitt där sambanden mellan de
inventerade parametrarna visualiseras.

• Göra systemet kompatibelt mot externa databaser och andra system.

7. Slutsatser

♦ Det är svårt att hitta en metod som både är enkel och vetenskapligt korrekt och som
är generell men samtidigt tillämpbar på specifika fall. Båda enkelhet och vetenskap-
lighet är viktiga för att metoden ska vinna acceptans både hos företag och myndig-
heter. Det är viktigt att metoden är baserad på en stark vetenskaplig grund för att
resultaten ska bli tillförlitliga. Detta får dock ej innebära att analyserna blir orimligt
tidskrävande och kostsamma. En komplicerad metod kan förenklas betydligt genom
en användarvänlig applikation som bl a försörjer användaren med stora delar av det
data som krävs.

♦ En styrka med framtagen metod är att den tar hänsyn till alla tre aspekter av hållbar-
hetsbegreppet.

♦ Utvärdering och testning i samråd med intressenter från industri och myndigheter
samt experter inom miljöbedömningsområdet är ett viktigt första steg i vidare-
utveckling av metoden. Balansen mellan enkelhet och vetenskaplighet måste hittas
utifrån referensgruppens preferenser.

♦ Metodik för beräkning av de tre hållbarhetsfaktorerna behöver utvecklas ytterligare
för att metoden ska bli användbar. Framförallt behöver systemet för beräkning av
miljöfaktorn förbättras utifrån utvärdering av nuvarande systems enkelhet och
vetenskaplighet.

♦ Implementeringen av metoden visar ett enkelt exempel på hur en applikation i Excel
kan se ut. Efter analys av hur applikationen är tänkt att användas, hur mycket data
som kommer att analyseras etc bör val av mjukvara och utformning av applikationen
ses över.
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8.1. Kemikalietabeller
Tabell-A 1 Riskbeteckningar för kemiska ämnen.

Riskbeteckning Kriterie
R20 Farligt vid inandning

R21 Farligt vid hudkontakt

R22 Farligt vid förtäring

R23 Giftigt vid inandning

R24 Giftigt vid hudkontakt

R25 Giftigt vid förtäring

R26 Mycket giftigt vid inandning

R27 Mycket giftigt vid hudkontakt

R28 Mycket giftigt vid förtäring

R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning

R31 Utvecklar giftig gas vis kontakt med syra

R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador

R34 Frätande

R35 Starkt frätande

R36 Irriterar ögonen

R37 Irriterar andningsorganen

R38 Irriterar huden

R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador

R40 Möjlig risk för bestående hälsoskador

R41 Risk för allvarliga ögonskador

R42 Kan ge allergi vid inandning

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare

R45 Kan ge cancer

R46 Kan ge ärftliga genetiska skador

R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering

R49 Kan ge cancer vid inandning

R50 Mycket giftigt för vattenorganismer

R51 Giftigt för vattenorganismer

R52 Skadligt för vattenorganismer

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R54 Giftigt för växter

R55 Giftigt för djur

R56 Giftigt för markorganismer

R57 Giftigt för bin

R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön

R59 Farligt för ozonskiktet
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Tabell A 1. Fortsättning

R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga

R61 Kan ge fosterskador

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

R63 Möjlig risk för fosterskador

R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

R322 Kan vara farligt vid förtäring

R340 Viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad

exponering

Källa: KIFS 1994:12, bilaga 3 (från http://www.kemi.se/lagar/htm/k99_3B3.htm )

Tabell-A 2.  Faroklasser som används i Kemikalieinspektionens klassificeringslista.

Benämning Faroklass

T+ Mycket giftig

T Giftig

Xn Hälsoskadlig

C Frätande

Xi Irriterande

R42 eller R43 Allergiframkallande

Canc1, Canc2 eller Canc3 Cancerframkallande

Mut1, Mut2 eller Mut3 Mutagen

Repr1, Repr2 eller Repr3 Reproduktionstoxisk

V Måttligt hälsoskadlig

N eller R52 och/eller R53 Miljöfarlig

Källa: KIFS 1994:12, Bilaga 5 (från http://www.kemi.se/lagar/htm/k99_3B3.htm )
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8.2. Tabeller energi och vatten
Tabell-B 1 Energiinnehåll och densitet för olika bränsleslag

Bränsleslag Energiinnehåll
(MJ/kg)

Densitet (kg/m3)

Stenkol 27.2 800

Diesel, Mk 1 och Mk2 43.2 815

Diesel, Mk 3 42.8 845

Eo1 42.7 840

Eo4 41.0 935

Eo5 40.6 950

Motorbensin 43.0 730

Rapsolja 42.0 800

RME 37.5 884

Etanol 26.8 790

Gasol 46.1 2.4

Naturgas 51.9 0.75

DME 28.8 1.92

Skogsbränsle, 50% fukthalt   8.4 -

Skogsbränsle, 30% fukthalt 12.7 -

Peletter/briketter, 11% fukthalt 16.8 -

Energiskog, 50% fukthalt   7.9 -

Energiskog, 30% fukthalt 12.1 -

Torv, 50% fukthalt   9.3 330

Torv, 35% fukthalt 12.8 400

Hushållsavfall 10.0 200

Källa: Uppenberg et al (1999)
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Tabell-B 2.  Utsläpp från energianvändning fördelat på energikällor.

Utsläpp till  luft (g)

NH3 NOx N2O SOx CO CO2

Kolkraft 5,50E-03 9,11E-02 1,97E-02 1,14E-01 9,09E-02 2,08E+02

Vattenkraft 0,00E+00 7,31E-05 0,00E+00 3,03E-05 5,00E-04 1,88E-02

Olja 2,00E-03 1,28E-01 0,00E+00 1,28E-01 3,83E-02 1,89E+02

Naturgas 0 2,09E-02 3,25E+08 1,14E-03 2,02E-02 1,08E+02

Biobränslen 0,00E+00 5,79E-02 1,40E-02 2,81E-02 9,69E-02 0,00E+00

Kärnkraft 0,00E+00 6,11E-05 5,86E-05 9,33E+06 2,00E-02

Vindkraft 0,00E+00 3,86E-05 0,00E+00 4,22E-05 9,03E+06 1,69E-02

Övrigt 0,00E+00 1,12E-01 2,25E-03 1,22E-01 6,60E-01 6,12E+01

HC NMHC NMVOC CH4 Partiklar PAH

Kolkraft 0,00E+00 0,00E+00 4,55E-03 1,14E-03 3,41E-02 0,00E+00

Vattenkraft 6,86E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,19E+06 0,00E+00

Olja 0,00E+00 0,00E+00 7,70E-02 4,60E-03 2,81E-02 0,00E+00

Naturgas 0,00E+00 0,00E+00 5,00E-03 5,00E-03 8,61E-04 0,00E+00

Biobränslen 3,94E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,69E-02 0,00E+00

Kärnkraft 1,45E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,17E+06 0,00E+00

Vindkraft 4,56E+06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,17E+06 0,00E+00

Övrigt 0,00E+00 1,03E-01 0,00E+00 1,25E-03 8,69E-03 0,00E+00
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Metaller (g)

Pb Hg Cd Cu Cr Zn

Kolkraft 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Vattenkraft 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Olja 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Naturgas 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Biobränslen 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Kärnkraft 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Vindkraft 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Övrigt 4,93E-05 7,30E+06 7,98E+07 4,05E-05 3,75E+06 1,24E-04

Övergödning (g) Strålning

(Bq)

Markanvänd-

ning (m2)

N0tot P0tot COD SO4

Kolkraft 2,52E-09 9,85E-06 5,75E-07

Vattenkraft 8,92E+08 0,00E+00 4,00E-07 0,00E+00 0,00E+00 4,97E-05

Olja 3,78E-05 0,00E+00 7,78E-04 0,00E+00 0,00E+00 5,53E+06

Naturgas 6,58E+08 0,00E+00 1,01E-05 0,00E+00 0,00E+00 2,94E+07

Biobränslen 5,45E-03 0,00E+00 2,76E-03 2,11E-05 0,00E+00 7,54E+07

Kärnkraft 1,35E-08 0,00E+00 1,71E-05 2,75E-04 2,58E+04 2,69E+07

Vindkraft 1,20E-07 0,00E+00 5,50E-05 0,00E+00 5,82E-06 1,23E-05

Övrigt 1,93E-03 1,09E-03 0,00E+00 0,00E+00 6,61E+02 0,00E+00

Källa: Wolf-Wats et al (2000)
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Tabell-B 3. Energiåtgång och kemikalietillsats för vattenproduktion i Eskilstuna kommun.

Energiåtgång samt kemikalietillsats för 1 m3 vatten

Pumpar kW m3/h kWh/m3

Råvattenpump1 55 1440 0,0382

Råvattenpump2 55 1440 0,0382

Infiltration 1 200 1380 0,145

Infiltration 2 200 1404 0,1425

Grundvattenp 1 23,5 160 0,1469

Grundvattenp 2 59 400 0,1475

Grundvattenp 3 23,5 160 0,1469

Grundvattenp 4 23,5 160 0,1469

Grundvattenp 5 23,5 160 0,1469

Grundvattenp 6 23,5 160 0,1469

Grundvattenp 7 59 400 0,1475

Grundvattenp 8 59 400 0,1475

Grundvattenp 9 59 400 0,1475

Grundvattenp10 51 480 0,2167

Renv.p 1 200 1050 0,1905

Renv.p 2A 75 200 0,375

Renv.p 2B 75 200 0,375

Renv.p 3 90 435 0,2069

Renv.p 4 90 550 0,1636

Renv.p 5 190 784 0,2423

MEDEL: 81,73 588,15 0,1730

Kemikalieåtgång

Natriumhypoklorit: 0,002714 liter/m3

Kalk: 0,005428 kg/m3

Källa: Karlsson (2000)
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8.3. Delmål till de svenska miljömålen
Tabell-C 1.  Delmål till de svenska miljömålen.

Miljömål Ämne Mål Aktuella jämförvärden

Frisk luft Kvävedioxid <100 µg/m3 (timmedel, 2010)

<20 ug/m3 (årsmedel, 2010)

120-323 µg/m3  (max)

18-54 ug/m3

- ″ - Marknära ozon <80 µg/m3

(timmedel, 2010)

<50 µg/m3

(sommarmedel, 2010)

N. Sv 60-70ug/m3 och S. Sv

80ug/m3 (sommarmedel)

- ″ - Flyktiga

organiska ämnen

<219000 ton (2010) 406 000 ton (1998)

- ″ - Partiklar PM10< 30µg/m3

 (dygnsmedel, 2020)

PM10< 15µg/m3

(årsmedel, 2020)

20-55µg/m3 (dygnsmax)

12-18µg/m3 (säsongsmedel)

- ″ - Cancerfram-

kallande ämnen

Bensen<1µg/m3

(årsmedel, 2020)

Benz(a)pyren<1ng/m3

(årsmedel, 2020)

Eten<1µg/m3 (årsmedel, 2020)

2-5µg/m3, median:3µg/m3

(98/99)

- ″ - svaveldioxid 5 µg/m3 (årsmedel, 2020) Vinterhalvår 98/99: 3µg/m3

Begränsad

klimat-

påverkan

CO2-halt Stabilisering på <550 ppm

-  ″   - Övriga

växthusgaser

Ingen ökning

-  ″   - Växthusgas-

utsläpp

EUs utsläpp ska minska med

8% (ska uppnås 2008-2012)
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Tabell-C 2.  Delmål till de svenska miljömålen.

Miljömål Ämne Mål Aktuella jämförvärden

Ingen

övergödning

Fosforhalt sjöar

och vattendrag

typförhållande eller en klass18

bättre (2010)

-  ″   - Fosforhalt kust-

och havsvatten

typförhållande eller en klass

bättre (2010)

-  ″   - Kvävehalt sjöar

och vattendrag

typförhållande eller en klass

bättre (2010)

-  ″   - Kvävehalt kust-

och havsvatten

typförhållande eller en klass

bättre (2010)

-  ″   - Kväveutsläpp

Östersjön (Sö.

Ålandshav)

40 % minskning (1995-2005

enl. HELCOM)

-  ″   - Nedfall

kväveföreningar

<kritisk belastning

-  ″   - Utsläpp

ammoniak

52 000 ton/år  (2010) 61 176 ton (1995)

-  ″   - Utsläpp

kväveoxider

152 000 ton/år  (2010) 297 000 ton (1998)

Bara naturlig

försurning

Utsläpp

svaveldioxid luft

67 000 ton (2010)

-  ″   - Utsläpp

kväveoxider luft

152 000 ton (2010) 297 000 ton (1998)

-  ″   - Utsläpp

ammoniak luft

52 000 ton/år (2010)

-  ″   - Antal försurade

sjöar

< 5% (2010)

                                                
18 Klasser enligt de av Naturvårdsverket utgivna ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet”
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Tabell-C 3.  Delmål till de svenska miljömålen.

Miljömål Ämne Mål Aktuella jämförvärden

Bara
naturlig

försurning

Försurade
vattendrag

< 15 % av sträckan i landet
(2010)

-  ″   - Svaveldioxid-halt
luft

< 5 µg/m3 (årsmedelvärde)

-  ″   - Kvävedioxidhalt
luft

< 20 µg/m3 (årsmedelvärde)

Skyddande
ozonskikt

Användning O3-
nedbr. ämnen

Endast där alternativ saknas
(en generation)

-  ″   - Utsläpp O3-nedbr.
ämnen

Till största delen upphört innan
2010

Frisk luft Kvävedioxid <100 µg/m3 (timmedel 2010), <20
µg/m3 (årsmedel 2010)

120-323 µg/m3  (max)
18-54 µg/m3

-  ″   - Marknära ozon <80 µg/m3 (timmedel 2020)
<50 µg/m3 (sommarmedel 2020)

N. Sv 60-70µg/m3 och
S. Sv 80µg/m3

(sommarmedel)

-  ″   - Flyktiga
organiska ämnen

<219000 ton (2010) 406 000 ton (1998)

-  ″   - Partiklar PM10< 30µg/m3 (dygnsmedel,
2020)
PM10< 15µg/m3 (årsmedel, 2020)

Dygnmax: 20-55µg/m3;
säsongsmedel:12-18 µg/m3

Cancerfram-
kallande ämnen

Bensen<1µg/m3 (årsmedel 2020)
Benz(a)pyren<1ng/m3 (årsmedel
2020)
Eten<1µg/m3 (årsmedel 2020)

2-5 µg/m3, median:3 µg/m3

(98/99)

Svaveldioxid 5µg/m3 (årsmedel 2005) Vinterhalvår 98/99: 3µg/m3

Grund-
vatten av
god kvalitet

Ammonium-
kväve

< 0.5 mg/l (gränsvärde för
dricksvatten)

Nitratkväve <1mg/l
(bedömningsgrunder klass 2)

Alkalinitet >1 mekv/l
(bedömningsgrunder klass 2)

pH >6,0 (bedömningsgrunder klass 2)

Säker
strålnings-
miljö

Utsläpp av
radioaktiva ämnen

< 0.01 mSv per person och år
(enskild verksamhet, 2010)

Källa: Naturvårdsverket (www.environ.se)
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8.4. Riktvärden industriellt avloppsvatten

Tabell-D 1. Riktvärden för ett antal parametrar i förbindelsepunkten till kommunens dag- eller

spillvattennät.

Parameter Riktvärde Enhet Typ av olägenhet

pH 6,5-11 Materialskador

Temperatur 45 oC Materialskador

Klorid [Cl] 2500 mg/l Materialskador

Konduktivitet 500 mS/m Materialskador

Sulfat
(summa sulfat [SO4],sulfit
[SO3] och tiosulfat [S2O3] )

400 mg/l Materialskador

Magnesium [Mg] 300 mg/l Materialskador

Ammonium [NH4] 30 mg/l Materialskador

Fett (avskiljbart) 100 mg/l Igensättning

Opolära alifatiska
    kolväten ("mineralolja")

100 mg/l Störning i
reningsprocess/recipient

Totalcyanid [tot-CN] 0,5 mg/l Gasbildning (cyanväte)

Fri cyanid [CN] 0,1 mg/l Gasbildning (cyanväte)

Källa: www.eskilstuna-em.se/va/riktlinjer.htm

Tabell-D 2. Riktvärden (momentanvärden) vid anslutning av metallhaltigt

avloppsvatten till kommunens spillvattennät.

Parameter Riktvärde Enhet

Bly (Pb) 0,05 mg/l

Kadmium (Cd) 0,001 mg/l

Koppar (Cu) 0,5 mg/l

Krom(Cr) 0,05 mg/l

Kvicksilver (Hg) 0,001 mg/l

Nickel (Ni) 0,05 mg/l

Silver (Ag) 0,05 mg/l

Tenn (Sn) 0,05 mg/l

Zink (Zn) 0,5 mg/l

Källa: www.eskilstuna-em.se/va/riktlinjer.htm
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8.5. Karakteriseringfaktorer

Tabell-E 1.  Karakteriseringsfaktorer för fem av de största miljöhoten.

Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

CO2 1

Nox 6 0.0217

NO 0.0333

N2O 310

SO2 0.0312

SO3 0.0250

CH4 21 0.006

CO 0.03

HCl 0.0274

HNO3 0.0159

H2SO4 0.0204

H3PO4 0.0306

HF 0.0500

H2S 0.0588

NH3 16 0.0587

CFCs

CFC-11 4000 1.00

CFC-12 8500

CFC-13 11700

CFC-113 5000 0.59

CFC-114 9300

CFC-115 9300
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

HCFCs, etc

Koltetraklorid 1400 1.23

Metylkloro-form 110 0.45 0.009

HCFC-22 1700 0.14

HCFC-141b 630 0.33

HCFC-142b 2000 0.14

HCFC-123 93 0.08

HCFC-124 480 0.08

HCFC-225ca 170 0.10

HCFC-225cb 530 0.11

Bromo-karboner

CH3Br 2.30

H-1211 9

H-1301 5600 10.50

H-2402 11

Övriga

HFC-23 11,700

HFC-32 650

HFC-41 150

HFC-43-10mee 1,300

HFC-125 2,800

HFC-134 1,000

HFC-134a 1,300

HFC-152a 140

HFC-143 300

HFC-143a 3800
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

HFC-227ea 2900

HFC-236fa 6300

HFC-245ca 560

Kloroform 4 0.023

Metylenklorid 9 0.068

Svavel-
hexafluorid

23900

Perfluoro-
methan

6500

Perfluoro-ethan 9200

Perfluoro-propan 7000

Perfluoro-butan 7000

Perfluoro-pentan 7500

Perfluoro-hexan 7400

Perfluoro-
cyklobutan

8700

Trifluoro-
iodometan

<1

Alkaner

Etan 0.123

Propan 0.176

n-Butan 0.352

i-Butan 0.307

n-Pentan 0.395

i-Pentan 0.405

Neopentan 0.173

n-Hexan 0.482

2- Metyl-pentan 0.42

3-Metyl-pentan 0.479
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

3-Metyl-pentan 0.479

2,2-Dimetyl-
butan

0.241

2,3-Dimetyl-
butan

0.541

n-Heptan 0.494

2-Metyl-hexan 0.411

3-Metyl-hexan 0.364

n-Octan 0.453

n-Nonan 0.414

n-Dekan 0.384

n-Undekan 0.384

n-Dodekan 0.357

Cykloalkaner

Cyklohexan 0.29

Cyklohexanon 0.299

Cyklohexanol 0.446

Alkener

Etylen 1

Propylen 1.123

But-1-en 1.079

cis-But-2-en 1.146

trans-But-2-en 1.132

Metylpropen 0.627

Cis-Pent-2-en 1.121

Trans-Pent-2-en 1.117

Pent-1-en 0.977

2-Metylbut-1-en 0.771
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

3-Metylbut-1-en 0.671

2-Metylbut-2-en 0.842

Hex-1-en 0.874

Cis-hex-2-en 1.069

Trans-hex-2-en 1.073

Styren 0.142

Dialkener

1,3-Butadien 0.851

Isopren 1.092

Alkyner

Acetylen 0.085

Aromater

Benzen 0.218

Toluen 0.637

o-Xylen 1.053

m-Xylen 1.108

p-Xylen 1.01

Etylbenzen 0.73

Propylbenzen 0.636

i-Propyl-benzen 0.5

1,2,3-tri-
methylbenzene

1.267

1,2,4-trimetyl-
benzen

1.278

1,3,5-trimetyl-
benzen

1.381

o-Etyltoluen 0.898

m-Etyltoluen 1.019

p-Etyltoluen 0.906
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

3,5-dimetyl-
etylbenzen

1.32

3,5-Dietyl-toluen 1.295

Aldelhyder

Formaldehyd 0.519

Acetaldehyd 0.641

Propion-aldehyd 0.798

Butyr-aldehyd 0.795

i-Butyr-aldehyd 0.514

Pentan-aldehyd 0.765

Benz-aldehyd -0.092

Ketoner

Aceton 0.094

Metyletyl-keton 0.373

Metyl-i-
butylketon

0.49

Metylpropyl-
keton

0.548

Dietylketon 0.414

Metyl-i-
propylketon

0.364

Hexa-2-on 0.572

Hexa-3-on 0.599

Metyl-t-butyl
keton

0.323
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

Alcohols

Metanol 0.131

Etanol 0.386

n-propanol 0.543

n-Butanol 0.612

i-propanol 0.14

i-Butanol 0.375

s-Butanol 0.4

t-Butanol 0.123

3-Pentanol 0.422

2-Metylbutan-1-ol 0.407

3-Metylbutan-I-ol 0.412

3-Metylbutan-2-ol 0.366

2-Metylbutan-2-ol 0.142

Diaceton-alkohol 0.262

Glykoler

Etylenglykol 0.382

Propylen-glykol 0.457

Etrar

Dimetyleter 0.174

Metyl-t-butyleter 0.152

Dietyleter 0.467

Di-isopropyleter 0.476

Etyl-t-butyleter 0.214
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

Alkohol och
glukolestrar

2-Metoxy-etanol 0.3

2-Etoxy-etanol 0.387

1-Butoxy-
propanol

0.436

2-Butoxy-etanol 0.438

1-Metoxy-2-
propanol

0.368

Karboxysyror

Formalsyra 0.032

Ättikssyra 0.097

Propanoic syra 0.15

Estrar

Metylformat 0.033

Metylacetat 0.046

Etylacetat 0.213

i-propylacetat 0.213

n-propylacetat 0.29

n-Butylacetat 0.241

s-Butylacetat 0.267

t-Butylacetat 0.065

Halokarbons

Metylklorid 0.005
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Substans Global
Warming
Potential

Ozone Depletion
Potential

Photochemical
Ozone Creation

Potential

Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

Direkt GWP,
100 years

ODP, 20 years POCP

g CO2-eq./g g CFC11-eq./g g ethene-eq./g g O2/g mol H+/g

cis-dikloro-
etylen

0.447

trans-dikloro-
etylen

0.392

Tetrakloro-
etylen

0.029

Trikloroetylen 0.325

Olika VOC-
blandningar

Kolväten
(medel)

0.337

Icke-metan
kolväten (medel)

0.416

Bensinbil,
förbrännings-
emissioner

0.460

Bensinbil,

Evaporation

0.420

Dieselbil,
förbrännings-
emissioner

0.480

Stationär
förbränning

0.440

Användning av
lösingsmedel

0.290

Industriella
processer

0.270

Oljeförädling
och leverans

0.420

Läckage av
naturgas

0.240

Källa: Uppenberg & Lindfors  (1999)
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Tabell-E 2. Karakteriseringsfaktorer för ämnen utsläppta till vatten.

Substans Eutrofication
Potential,
maximum

Acidifying
Potential,
maximum

g O2/g mol H+/g

N till vatten 20

N03- till vatten 4.40

NH4+ till vatten 15

P till vatten 140

P04
3- 46

COD 1

BOD 1

HCl 0.0274

HNO3 0.0159

H2SO4 0.0204

H3PO4 0.0306

Källa: Uppenberg & Lindfors (1999)
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8.6. Manual till bedömningsprogram

Bedömningsprogrammet är ett exempel på en användarvänlig implementering av
utvecklad metodik för hållbarhetsbedömning av en processförändring. Användaren av
programmet ska vara medveten om att det inte är färdigutvecklat och därför har brister i
nuvarande version (00-09-20). Syftet med denna manual är att underlätta användning av
programmet.

Programmet består av en inventerings- och en resultatdel. I inventeringsdelen ger an-
vändaren sina indata i formulär. De faktorer som är möjliga att inventera är energiför-
brukning (el samt övrig energi), kemikalieförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp till
luft, vatten och mark, påverkan på arbetsmiljö samt ekonomi. I resultatdelen får använ-
daren välja mellan två olika typer av stapeldiagram samt två typer av hållbarhetsdia-
gram för jämförelse mellan de studerade alternativen. Programmet klarar av att hantera
analys av befintlig teknik samt två alternativa lösningar.

1 KOM IGÅNG
Programmet startas genom att filen Bedömningsprogram.xls öppnas. Det finns ingen-
ting i programmet som knyter filen till dess filnamn, vilket gör det fullt tillåtet för an-
vändaren att döpa om filen, spara fler versioner av den etc. Observera dock att bladen ej
får döpas om. Om filen stängdes på rätt sätt (se avsnitt 14, bilaga F) sist den användes
möts användaren av en blå startsida (se Figur-F 1). Annars måste man själv öppna
startsidan som finns på bladet ”Startsida”.

Figur-F 1. Startsida.

Genom att klicka på knappen Klicka här (se Figur-F 1) förflyttas användaren till sidan
”Inventering” (se Figur-F 2) som är programmets utgångspunkt. Det är viktigt att gå
via startsidan varje gång filen öppnas eftersom knappen är kopplad till ett makro som bl
a fyller rullister med data. Om sidan ”Inventering” öppnas direkt kommer rullisterna
vara tomma, och systemet kommer inte fungera som det ska.
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Figur-F 2. Programmets utgångspunkt , bladet ”Inventering”.

2 ÖVERSIKTLIG INVENTERING
Användaren börjar med att fylla i det gula formuläret, till vänster på sidan ”Invente-
ring” (se Figur-F 2). Där är det möjligt att ange företagets namn, aktuell process, nu-
varande metod/teknik, samt två alternativa processlösningar. Dessutom ges utrymme för
ett kortfattad kvalitativ analys av tänkbara för- och nackdelar med befintlig teknik och
de processalternativ som ska undersökas.

3 KVANTITATIV INVENTERING AV IN- OCH UTFLÖDEN

Figur-F 3. Startformulär, inventering.

Den kvantitativa analysen börjar med inventering av in- och utflöden till processen.
Flyttal anges med punkt eller komma beroende på inställningarna i Excel.  Startformulä-
ret för inventeringen ligger direkt på bladet ”Inventering” och visas i Figur-F 3.
Genom att göra val under rubrikerna Alternativ och In/utflöde  och sedan klicka på
knappen Inventering fås önskat inventeringsformulär upp på skärmen.
Det står att välja mellan följande alternativ under respektive rubrik:
• Alternativ: befintlig teknik, alternativ 1 och alternativ 2.
• In- och utflöden: el, energi (exkl. el), vatten, kemikalier, utsläpp till luft, utsläpp till

vatten, utsläpp till mark, ekonomi och arbetsmiljö.
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4 EL

Figur-F 4. Inventeringsformulär, elektricitet.

Inventeringsformuläret för elektricitet ses i Figur-F 4. Via formuläret läses data till och
från bladen ”Data_energi_0”, ”Data_energi_1” och ”Data_energi_2” för befintlig
teknik, processalternativ 1 respektive processalternativ 2.

Formuläret består av följande fält:

• Välj elslag: välj mellan Medelel och Annan

§ Medelel: fördefinierade värden på procentuell fördelning mellan kolkraft,
vattenkraft, olja, gas, biobränslen, vindkraft och övrigt visas. Fördel-
ningen ska representera genomsnittlig elförbrukning i Sverige. Ska dessa
värden uppdateras måste detta göras direkt i de excelark där de finns lagrade
(”Data_energi_0”, ”Data_energi_1” och ”Data_energi_2”) eftersom de
valts att skyddas i applikationen.

§ Annan: användaren får själv ange fördelningen mellan källor.

• Andel (% av total elförbrukning): anger hur stor del som är Medelel respektive
Annan el.

• Mängd (MJ/enhet): visar förbrukningen i MJ per enhet. (1kWh = 3,6MJ)

• Kostnad (kr/enhet): visar kostnaden som kronor per funktionell enhet.

• Summa fördelning (%): fungerar som hjälp vid angivelse av egen fördelning mel-
lan olika elslag. Så länge summan är skild från 100 % går det ej att klicka OK! för
att lämna inventeringsrutan.



85 Bilaga F

5 ENERGI (EXKL. EL)

Figur-F 5. Inventeringsformulär, energi (exkl. el) till vänster och formulär för införande av nya
bränsleslag till höger.

Inventeringsformuläret för övrig energiförbrukning visas till vänster och formuläret för
införande av nya bränsleslag till höger i Figur-F 5. Via formulären läses data till och
från bladen ”Data_energi_0”, ”Data_energi_1” och ”Data_energi_2”.

Formuläret Övrig energiförbrukning består av följande fält :

• Välj bränsleslag: rullist som från början innehåller bränslena bensin, MTBE-
bensin19, diesel, gasol, naturgas, etanol (vete resp. sulfitlut) och RME20 samt posten
Totalt som visar sammanlagd kostnad och förbrukning.

• Nytt bränsle: knapp som gör att formuläret Lägg till bränsleslag visas.

• Mängd (MJ/enhet): förbrukningen anges i MJ/enhet. För att omvandla förbrukning
från volyms- eller massenheter till energiinnehåll, se Tabell-B 1.

• Kostnad (kr/enhet): kostnaden anges i kronor per enhet.

Formuläret Lägg till bränsleslag består av fältet:

• Nytt bränsleslag: skriv in önskat bränsle och klicka på OK. Observera att det inte
finns någon funktion inlagd som hindrar att ett bränsle som redan finns inlagt läggs
in på nytt. Detta måste användaren själv kontrollera. För att ta bort bränslen är det
lättast att gå direkt in i respektive blad. Det gör dock ingenting om bränslen som ej
används står listade.

                                                
19 MTBE (metyl-tertiär-butyleter) Etrar kan inblandas i bensin (till max 10%) för att reducera utsläppen
av kolväten och kolmonoxid. (Uppenberg et al, 1999)
20 RME (rapsmetylester), rapsoljebaserat bränsle som kan användas rent eller i dieselblandning.
(Uppenberg et al, 1999)
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6 VATTEN

Figur-F 6. Inventeringsformulär, vattenförbrukning

Inventeringsformuläret för vattenförbrukning ses i Figur-F 6. Data läses till och från
bladet ”Data_vatten”.

Formuläret består av följande fält :

• Typ av vatten: rullist med de tre vattentyperna Dricksvatten, Annat renat vatten
och Orenat vatten.

• Mängd (m3/enhet): anger förbrukningen i m3 per enhet.

• Kostnad (kr/enhet): anger kostnaden i kronor per enhet.

• Acceptabel mängd (m3/enhet): anger acceptabel mängd per enhet enligt någon av
instanserna: Myndighetskrav/lag, Företagsegna krav/mål, Regionala/nationella mål
eller Övrigt. Det är möjligt att definiera fyra olika acceptabla mängder utifrån
krav/mål från respektive instans. Programmet väljer automatiskt den lägsta som de-
finition på hållbar mängd. Innan några acceptabla mängder definierats står det per
automatik ”NEJ” under rubriken Acceptabel mängd för alla instanser. Detta för att
brist på data ska skiljas ifrån värdet noll. Observera alltså att om ett angivet värde på
acceptabel mängd tas bort måste användaren själv skriva ”NEJ” annars kommer
mängden tolkas som noll i efterföljande databehandling. Vid angivelse av accepta-
bel mängd är det på grund av programmets uppbyggnad viktigt att först välja typ av
instans och därefter mata in värdet.
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7 KEMIKALIER

Figur-F 7. Inventeringsformulär, kemikalier.

Inventeringsformuläret för kemikalieanvändning ses i Figur-F 7. Data läses till och från
bladet ”Data_kemikalier”.

Formuläret innehåller följande fält:

• Aktuella kemikalier: listar de kemikalier som förekommer i något av processalter-
nativen. Listan innehåller både namn och CAS-nr 21, men det är endast namnet som
syns hos en vald kemikalie. Kemikalielistan modifieras genom knapparna:

§ Lägg till kemikalie: gör att det formulär som visas i Figur-F 8 kommer upp
på skärmen.

§ Ta bort kemikalie: tar man bort den för tillfället markerade kemikalien och
alla dess data från bladet ”Data_kemikalier”.

• Mängd (g/enhet): förbrukningen anges i g per enhet

                                                
21 CAS = Chemical Abstract Service, har tilldelat kemikalier specifika identifikationsnummer, CAS-nr.
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• Kostnad (kr/enhet): kostnaden anges i kronor per enhet.

• Acceptabel mängd (g/enhet): anger acceptabel mängd enligt någon av instanserna:
Myndighetskrav/lag, Företagsegna krav/mål, Regionala/nationella mål eller Övrigt.
Det är möjligt att definiera fyra olika acceptabla mängder utifrån krav/mål från
respektive instans. Programmet väljer automatiskt den lägsta som definition på håll-
bar mängd. Innan några acceptabla mängder definierats står det per automatik
”NEJ” under rubriken Acceptabel mängd för alla instanser. Detta för att brist på
data ska skiljas ifrån värdet noll. Observera alltså att om ett angivet värde på accep-
tabel mängd tas bort måste användaren själv skriva ”NEJ” annars kommer mängden
tolkas som noll i efterföljande databehandling. Vid angivelse av acceptabel mängd
är det på grund av programmets uppbyggnad viktigt att först välja typ av instans och
därefter mata in värdet.

Formuläret innehåller dessutom följande fyra checkrutor:

• Finns på begränsningslistan: anger om kemikalien finns med på Kemikalieinspek-
tionens begränsningslista bland ämnen vars användning är förbjuden eller bör be-
gränsas.

• Uppfyller utfasningskriterierna: anger om kemikalien uppfyller krav på utfasning.
Aktuellt förslag är BCF22 >2000 och halveringstid < 8 veckor för nya ämnen till år
2005 och existerande ämnen till år 2015. (Miljödepartementet, 2000)

• Finns på obslistan: anger om kemikalien finns upptagen på Kemikalieinspektio-
nens obslista, bland ämnen som kräver särskild hänsyn. Om kemikalien finns med
ska även uppfyllda kategorier markeras i intilliggande rullist.

• Klassificerad som miljö/hälsofarlig: anger om kemikalien bedöms som miljö- eller
hälsofarlig och finns upptagen på Kemikalieinspektionens klassificeringslista. Om
så är fallet ska även klasserna finnas markerade i intilliggande rullist.

                                                
22 BCF= Bio Concentration Factor, biokoncentrationsfaktor.
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Figur-F 8. Formulär för att föra in nya kemikalier.

I Figur-F 8 visas formuläret som kommer upp då man klickar på knappen Lägg till
kemikalie.

Formuläret innehåller följande fält:

• Namn: anger kemikaliens namn. Så länge detta fält är tomt går det ej att välja OK.

• CAS-nr: anger kemikaliens CAS-nr. Används främst för nedan beskrivna sökfunk-
tioner, men eftersom det är det mest unika sättet att beskriva en kemikalie är det
önskvärt att numret anges. Om kemikaliens CAS-nr är okänt kan det eftersökas i
ämnesregistret på Kemikalieinspektionens hemsida (www.environ.se).

• Mängd (g/enhet): anger förbrukningen i g per enhet.

• Kostnad (kr/enhet): anger kostnaden av kemikalien i kronor per enhet.

• Sök bland standardkemikalier: listar de kemikalier som finns inlagda på bladet
”Standardkemikalier”. Det finns ingen funktion för att lägga in standardkemikalier
eller för att modifiera dess data, utan det måste göras manuellt direkt i excelarket.
De data som finns inlagda för en standardkemikalie kommer upp automatiskt i re-
spektive fält då kemikalien markeras i listan.

Formuläret innehåller även följande fyra checkrutor:

• Finns på begränsningslistan: anger om kemikalien finns med på Kemikalieinspek-
tionens begränsningslista bland ämnen vars användning är förbjuden eller bör be-
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gränsas. Till denna checkruta är en sökfunktion23 kopplad som söker efter kemikali-
ens CAS-nummer på bladet ”Begr_lista”.

• Uppfyller utfasningskriterierna: anger om kemikalien uppfyller krav på utfasning.
Aktuellt förslag är BCF >2000 och halveringstid < 8 veckor för nya ämnen till år
2005 och existerande ämnen till år 2015.

• Finns på obslistan: anger om kemikalien finns upptagen på Kemikalieinspektio-
nens obslista, bland ämnen som kräver särskild hänsyn. Om kemikalien finns med
ska även dess kategorier markeras i intilliggande rullist. Till denna checkruta är en
sökfunktion23 kopplad som söker efter kemikaliens CAS-nummer på bladet
”Obs_lista”.

• Klassificerad som miljö/hälsofarlig: anger om kemikalien bedömts som miljö-
eller hälsofarlig och finns upptagen på Kemikalieinspektionens klassificeringslista.
Om så är fallet ska även klasserna finnas markerade i intilliggande rullist. Till denna
checkruta är en sökfunktion23 kopplad som söker efter kemikaliens CAS-nummer på
bladet ”Klass_lista”.

När alla önskade data är ifyllda för den nya kemikalien läses de in i bladet
”Data_kemikalier” genom knappen OK. Om knappen Cancel används stängs formulä-
ret utan att data överförs till excelarket.

                                                

23 Angående sökfunktionerna:

Positivt resultat: Kemikalien finns med största sannolikhet upptagen på genomsökt lista.

Negativt resultat: Ingen garanti för att kemikalien inte uppfyller listans kriterier. Sök igenom
motsvarande listor på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) och utvärdera sökresultatet med
hjälp av angiven information och litteraturhänvisningar.
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8 UTSLÄPP TILL LUFT

Figur-F 9. Inventeringsformulär, utsläpp till luft.

Inventeringsformuläret för kemikalieanvändning ses i Figur-F 9. Data läses till och från
bladet ”Data_luft”.

Formuläret innehåller följande fält:

• Utsläppta ämnen: lista över de ämnen som släpps ut i något av processalternativen.

• Mängd (g/enhet): anger utsläppt mängd i g/enhet

• Acceptabel mängd (g/enhet): anger acceptabel mängd enligt någon av instanserna:
Myndighetskrav/lag, Företagsegna krav/mål, Regionala/nationella mål eller Övrigt.
Det är möjligt att definiera fyra olika acceptabla mängder utifrån krav/mål från
respektive instans. Programmet väljer automatiskt den lägsta som definition på håll-
bar mängd. Innan några acceptabla mängder definierats står det per automatik
”NEJ” under rubriken Acceptabel mängd för alla instanser. Detta för att brist på
data ska skiljas ifrån värdet noll. Observera alltså att om ett angivet värde på accep-
tabel mängd tas bort måste användaren själv skriva ”NEJ” annars kommer mängden
tolkas som noll i efterföljande databehandling. Vid angivelse av acceptabel mängd
är det på grund av programmets uppbyggnad viktigt att först välja typ av instans och
därefter mata in värdet.

Genom knappen Lägg till öppnas formuläret som ses i Figur-F 10.

Figur-F 10. Formulär för att lägga till nya luftutsläpp.
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Formuläret består av följande fält:

• Utsläppt ämne: namnet på det ämne som ska läggas till listan.

• Mängd (g/enhet): utsläppt mängd i g per enhet av det nya ämnet.

• Sök i standardlista: listar de ämnen som finns inlagda på bladet Luft_standard. De
ämnen som är inlagda i skrivande stund (september 2000) är de som är karakterise-
rade i Tabell-E 1. Nya standardämnen läggs direkt i bladet Luft_standard.

Knappen Cancel tar användaren tillbaka till luftformuläret utan att några nya ämnen
läggs in, medan OK bekräftar en inläggning av data i bladet Data_luft och således även
i listan över utsläppta ämnen i inventeringsformuläret Utsläpp till luft.

9 UTSLÄPP TILL VATTEN

Inventering av utsläpp till vatten sker på exakt samma sätt som utsläpp till luft. Data lä-
ses från och till excelarket Data_vatten_utsläpp. Standardämnen lagras på bladet
Vatten_standard. De ämnen som redan finns inlagda är de som är karakteriserade till
miljöhoten övergödning och försurning, se Tabell-E 2

10 UTSLÄPP TILL MARK

Inventering av utsläpp till mark sker på exakt samma sätt som utsläpp till luft. Data
läses från och till excelarket Data_mark. Standardämnen lagras på bladet
Mark_standard. Inga standardämnen finns ännu inlagda.

11 EKONOMI

Figur-F 11. Inventeringsformulär, ekonomi

Inventeringsformuläret för ekonomi visas i Figur-F 11. Data läses från och till excel-
arket Ekonomi.

Formuläret innehåller följande fält:
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• Kostnadspost: listar de kostnadsposter som förekommer hos något av processalter-
nativen.

• Kostnad (kr/enhet): anger kostnaden i kronor per enhet för markerad kostnadspost.

• Investering (kkr): anger investeringskostnad i kilokronor för markerad kostnads-
post. Observera att detta fält endast används för de kostnadsposter som betraktas
som en investering, dvs inköp av utrustning etc.

• Avskrivningstid (år): anger avskrivningstid i år för markerad kostnadspost om den
betraktas som en investering.

• Ränta (andel): anger ränta i hundradelar för markerad kostnadspost om den be-
traktas som en investering.

• Producerade enheter per år: anger hur många funktionella enheter som produce-
ras per år.

• Total kostnad (kr/enhet): anger totala kostnaden i kronor per enhet för alla kost-
nadsposter som är aktuella för det studerade alternativet.

Figur-F 12. Formulär för att lägga till nya kostnadsposter.

Kostnadsposter läggs till och tas bort med knapparna Ny post respektive Ta bort post.
Ny post öppnar formuläret som visas i Figur-F 12. Knappen OK bekräftar och för in
kostnadsposten i bladet Ekonomi och således även i inventeringsformulärets lista över
kostnadsposter. Cancel annulerar inläggandet av ny kostnadspost. Ta bort post tar bort
markerad kostnadspost och dess data från bladet Ekonomi och således även från listan
över kostnadsposter.

12 ARBETSMILJÖ

Figur-F 13. Inventeringsformulär, arbetsmiljö
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Inventeringsformuläret för arbetsmiljö visas i Figur-F 13. Data läses från och till bladet
Arbetsmiljö.

Inventeringsformuläret innehåller följande fält :

• Störande faktor: listar de faktorer som har påverkan på arbetsmiljö i något av
processalternativen.

• Antal påverkade personer: anger det antal personer som berörs av markerad
faktor.

• Nivå: anger nivån av störningen. Listan innehåller följande fyra påverkansnivåer:
oacceptabel, klart oönskad, övrig samt okänd. Se huvudrapporten för hjälp med
kategorisering av påverkan.

• Vikt: anger nivåns vikt relativt övriga nivåer. Observera att vikterna är angivna i
kod och inte kan ändras av användaren.

Figur-F 14 Formulär för att lägga till ny arbetsmiljöpåverkande faktor.

Knappen Ny faktor öppnar formuläret som visas i Figur-F 14. Knappen OK bekräftar
och läser in faktorn i bladet ”Arbetsmiljö” och således läggs den även till i invente-
ringsformulärets lista över störande faktorer. Knappen Cancel annulerar inläsandet av
någon ny påverkande faktor. Om en inlagd påverkande faktor inte är aktuell för något
av de studerade fallen är det lättast att sätta antal påverkade personer till noll för alla
fall. Det går även att ta bort faktorn direkt i excelarket ”Arbetsmiljö”.
13 RESULTAT

Figur-F 15. Startformulär, resultat.

Startformuläret för resultaten ligger direkt på bladet ”Inventering” och ses i Figur-F
15.
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Formuläret innehåller två fält:

• Antal studerade alternativ: välj mellan Ett alternativ och Två alternativ.

• Resultat: listar de sätt resultatet kan presenteras på. De alternativ som är inlagda är:

§ Absolut jämförelse, miljö: ger ett stapeldiagram över absoluta värden av alla
inventerade parametrar, i vissa fall summerade till faktorer som exempelvis
total förbrukning av kemikalier. Se Figur-F 16.

§ Relativ jämförelse, miljö: ger ett stapeldiagram över inventerade parametrar
för processalternativen uttryckt som procentuell andel av motsvarande para-
metrar för befintlig teknik. Se Figur-F 17.

§ Hållbarhetstriangel: ger ett tvådimensionellt diagram över de tre hållbarhets-
faktorerna med påverkan på yttre miljö på y-axeln, påverkan på arbetsmiljö
åt vänster och den ekonomiska faktorn åt höger på x-axeln. Alla faktorer är
normerade med motsvarande faktor för befintlig teknik. Ju högre värde på
axeln desto större påverkan. Se Figur-F 18.

§ Hållbarhetsdiagram: ger ett tvådimensionellt diagram över de tre hållbar-
hetsfaktorerna med påverkan på yttre miljö på y-axeln och påverkan på
arbetsmiljö på x-axeln. Ju högre värde på axeln, desto större påverkan. Den
ekonomiska faktorn uttrycks i form av en bubbla med centrum i skärningen
mellan faktorerna för yttre miljö och arbetsmiljö. Ju större bubbla, desto
större ekonomisk faktor. Alla faktorer är normerade med motsvarande faktor
för befintlig teknik. Se Figur-F 19.

Välj önskad diagramtyp och klicka på knappen Resultat.
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Jämförelse alternativ 1 mot befintlig teknik
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Figur-F 16. Absolut jämförelse alternativ 1 mot befintlig teknik

Procentuell förändring alternativ 1 jämfört med befintlig teknik
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Figur-F 17. Procentuell jämförelse alternativ 1 mot befintlig teknik.
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Hållbarhetstriangel
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Figur-F 18. Hållbarhetstriangel för jämförelse mellan ett processalternativ (mindre, ljusare triangeln)
och befintlig teknik (större, mörkare triangeln). Ju längre ut på axlarna, desto större påverkan.

Hållbarhetsdiagram
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Figur-F 19. Hållbarhetsdiagram för jämförelse mellan ett processalternativ (ljusare bubblan) och
befintlig teknik (mörkare bubbla). Ju längre ut på axeln, desto större påverkan på yttre miljö respektive
arbetsmiljö. Ju större bubbla desto högre kostnad.

14 AVSLUTA PROGRAMMET

För att programmet ska öppna sig på rätt sätt vid nästkommande användningstillfälle
måste det avslutas på rätt sätt. Detta görs genom att klicka på knappen Avsluta på sidan
Inventering och om så önskas spara de ändringar som är gjorda.

15 PROGRAMMETS UPPBYGGNAD

Programmet är uppbyggt så att de flesta beräkningar ligger i Visual Basic (VBA) kod.
En del operationer som ej berörs av applikationen ligger direkt i Excel. Alla data ligger i
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Excel, VBA används för att visa och ändra i data samt, som redan nämnts, utföra de
flesta beräkningar. De knappar och rullister som finns på bladen Startsida och Invente-
ring är gjorda direkt i Excel och således knutna till respektive blad, övriga formulär har
gjorts i VBA vilket innebär att deras kod är kopplade till formulären och inte till något
specifikt blad. En del formulär använder sig dessutom av kod på moduler vilka inte har
någon fysisk gestaltning utan endast innehåller kod.

Bedömningsprogram.xls innehåller följande ark:

• Startsida: programmets startsida med IVL-logga och knapp för att köra makro som
startar programmet. Se avsnitt 1.

• Inventering: programmets huvudsida som ger inventeringsformulär och resultat-
diagram vid val i sidans rullister. Innehåller dessutom ett översiktligt formulär som
användaren lämpligen fyller i innan inventeringen påbörjas. Se avsnitt 2.

• Data_energi_0, Data_energi_1 och Data_energi_2: lagrar data från inventering av
elektricitet och övrig energi för befintlig teknik, processalternativ 1 respektive
processalternativ 2.

• Energi_beräkning: sammanställning av data från de ovan nämnda energibladen.
Varje alternativs energiförbrukning anges fördelat på olika el- och bränsleslag.
Bladet innehåller även en beräkning, med hjälp emissionsfaktorer, av de energirela-
terade utsläppen för varje processalternativ. Dessutom beräknas hållbar energiför-
brukning med hjälp av angivelse av utsläppsmål på utsläppta ämnen. Beräkningarna
resulterar i att varje alternativ får en energifaktor för varje bränsleslag samt en
elfaktor. Dessa faktorer kommer att utgöra delfaktorer i den slutliga miljöfaktorn.

• Data_vatten: lagrar data från inventering av vattenförbrukning. Data från alla tre
processalternativ lagras på samma blad. Med hjälp av de acceptabla mängder som
angivits vid inventeringen beräknas hållbar vattenförbrukning och sedermera även
den vattenfaktor som kommer att ingå som en delfaktor i den slutliga miljöfaktorn.

• Standardkem: lagrar standardkemikalier och dess egenskaper för inläsning i inven-
teringsformuläret för inläggning av nya kemikalier. Inga kemikalier finns ännu in-
lagda.

• Data_kemikalier: lagrar data från inventering av kemikalier. Data från alla tre
processalternativ lagras på samma blad. De vid inventeringen angivna acceptabla
mängder ligger till underlag för beräkningen av hållbar mängd och sedermera även
av de kemikaliefaktorer som ingår som delfaktorer i den slutliga miljöfaktorn.

• Begr_lista: innehåller Kemikalieinspektionens begränsningslista med 195 CAS-
nummer. Bladet är kopplat till en sökfunktion som kan användas vid inläggning av
nya kemikalier. Listan är hämtad från Kemikalieinspektionens hemsida
(www.kemi.se) 2000-05-22 och bör uppdateras varje år.



99 Bilaga F

• Obs_lista: innehåller Kemikalieinspektionens observationslista med 237 CAS-
nummer. Bladet är kopplat till en sökfunktion som kan användas vid inläggning av
nya kemikalier. Listan är hämtad från Kemikalieinspektionens hemsida
(www.kemi.se) 2000-05-22 och bör uppdateras varje år.

• Klass_lista: innehåller Kemikalieinspektionens klassificeringslista, bilaga 5 och 6,
med ungefär 1700 CAS-nummer. Bladet är kopplat till en sökfunktion som kan an-
vändas vid inläggning av nya kemikalier. Listan är hämtad från Kemikalieinspektio-
nens hemsida (www.kemi.se) 2000-07-12 och bör uppdateras varje år.

• Data_luft: lagrar data från inventering av utsläpp till luft. Data från alla tre process-
alternativ lagras på samma blad. De vid inventeringen angivna acceptabla mängder
ligger till underlag för beräkningar av hållbar mängd och sedermera även av de
luftutsläppsfaktorer som ingår som delfaktorer i den slutliga miljöfaktorn.

• Luft_standard: innehåller en lista över standardämnen för utsläpp till luft. 188
ämnen finns inlagda tillsammans med deras karakteriseringsfaktorer för påverkan på
de fem miljöhoten växthuseffekt, försurning, eutrofiering, bildning av marknära
ozon samt nedbrytning av stratosfäriskt ozon. I filen ligger även några nationella ut-
släppsmål inlagda som kan användas för beräkning av hållbara mängder. Ämnen
och karakteriseringsfaktorer är hämtade från Tabell-E 1 och bör uppdateras i
samråd med yrkeskunnig inom området.

• Data_vatten_utsläpp: lagrar data från inventering av utsläpp till vatten. Data från
alla tre processalternativ lagras på samma blad. De vid inventeringen angivna
acceptabla mängder ligger till underlag för beräkningar av hållbar mängd och
sedermera även av de vattenutsläppsfaktorer som ingår som delfaktorer i den slut-
liga miljöfaktorn.

• Vatten_standard: innehåller en lista över standardämnen för utsläpp till vatten. 11
ämnen med tillhörande karakteriseringsfaktorer för eutrofiering och försurning finns
inlagda. Ämnen och karakteriseringsfaktorer är hämtade från Tabell-E 2, och bör
uppdateras i samråd med yrkeskunnig inom området.

• Data_mark: lagrar data från inventering av utsläpp till mark. Data från alla tre
processalternativ lagras på samma blad. De vid inventeringen angivna acceptabla
mängder ligger till underlag för beräkningar av hållbar mängd och sedermera även
av de markutsläppsfaktorer som ingår som delfaktorer i den slutliga miljöfaktorn.

• Mark_standard: lagrar standardämnen för utsläpp till mark. Inga ämnen finns ännu
inlagda.

• Ekonomi: innehåller dels en sammanställning av kostnader för energi, vatten, kemi-
kalier och vatten men lagrar även data som anges i inventeringsformuläret för eko-
nomi. Beräknar dessutom en ekonomisk faktor genom att summera alla kostnader.
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• Arbetsmiljö: lagrar data från inventering av arbetsmiljö och beräknar med hjälp av
detta en arbetsmiljöfaktor för varje processalternativ.

• Hållbarhet: sammanställer hållbarhetsfaktorerna genom summering av miljöfak-
torns delar och division av alla faktorer med motsvarande faktor för befintlig teknik.
Faktorerna struktureras på sidan i två olika tabeller vilka utgör underlag för graferna
Hållbarhetstriangel och Hållbarhetsdiagram.

• Graf_beräkningar: sammanställer miljöpåverkansdata som underlag för stapel-
diagrammen med absolut och procentuell jämförelse av inventeringsdata mellan de
olika processalternativen.

• Graf_11: stapeldiagram med absolut jämförelse av processalternativ 1 och befintlig
teknik. Visas då endast ett processalternativ undersökts.

• Graf_12: stapeldiagram med absolut jämförelse av processalternativ 1 och 2 och
befintlig teknik. Visas då två processalternativ undersökts.

• Graf_21: stapeldiagram med procentuell jämförelse av processalternativ 1 och be-
fintlig teknik. Visas då endast ett processalternativ undersökts.

• Graf_22: stapeldiagram med procentuell jämförelse av processalternativ 1 och 2 och
befintlig teknik. Visas då två processalternativ undersökts.

• Triangel: hållbarhetstriangel.

• Bubbla: hållbarhetsdiagram.



IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd

Box 210 60, SE-100 31 Stockholm
Hälsingegatan 43, Stockholm
Tel: +46 8 598 563 00
Fax: +46 8 598 563 90

Box 470 86, SE-402 58 Göteborg
Dagjämningsgatan 1, Göteborg
Tel: +46 31 725 62 00
Fax: +46 31 725 62 90

Aneboda, SE-360 30 Lammhult
Aneboda, Lammhult
Tel: +46 472 26 20 75
Fax: +46 472 26 20 04

www.ivl.se

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

�����������	
��	�����	��������������	������������������	����������������	���������������������
�����
���������������	
�����������	�����������������������������������������	��	����������	��������������
���������
�����

��������������������������������������
��������
�����������������������������	���������������������
��
������������
��������������������

������������� �����������	���	��������	�������������

�������������������������������������
����
�������
������������

Forsknings- och utvecklingsprojekt publiceras i

����!���	��"��������
������	��������#$%�����&�
����'������"�'�������	�������������	����������������	������	�����������	����������������
����(����"�!�����������	������������	�����	����	�����
������������"�)))�������
(	��������	�������������	����
����������������������
������	���������������������������*%������
!�����������	�����������������������������������������	���	����������


