
 

 

 

 

 

     

  Examensarbete 15 hp 

Miljövetarprogrammet (180 hp) 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Halmstad, 2009-05-29                            Högskolan i Halmstad 

                            

 

 

 

Livscykelanalys av en gängtapp 

Underlag och verktyg för att inkludera 

livscykelperspektivet i utvecklingsarbetet  

vid Dormer Tools AB 
 

 

 

 

 

 

av Zsofia Szegedi 

 

 

 

Uppdragsgivare: Dormer Tools AB, Halmstad 

Handledare: Helen Jansson (Högskolan i Halmstad)                

     Björn Håkansson (Dormer Tools AB) 

     Joakim Sandberg  (Dormer Tools AB)               



2 

 

Abstract 

 
The aim of my thesis was to do a Life Cycle Assessment (LCA) of an average thread tap that 
is manufactured by Dormer Tools AB, and to create a practical model that the company can 
use in order to study other thread taps from an environmental perspective. 
 
The method of LCA is used to investigate the environmental effects of a product during its 
life cycle. This is a gate-to-grave analysis with focus on steel and thread tap manufacturing, 
coating procedure, use, waste management and transports. Three common coating types were 
compared separately.  
 
Steel manufacturing answers for the highest energy and raw material consumption under the 
life cycle of the thread tap. Its emissions contribute to global warming, acidification and 
eutrophication above others. Transport emissions create the most photochemical oxidants 
(Los Angeles smog). 
 
The study has certain limitations, nevertheless I think that it fulfills its aims, and it can – along 
with the model – be used as the basis of more environmentally adapted product choices at 
Dormer Tools.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med mitt examensarbete har varit att utföra en livscykelanalys av en genomsnittlig 
gängtapp som Dormer Tools AB tillverkar, samt att ta fram en praktisk mall som företaget 
kan använda för jämförelse av andra produkter ur miljösynpunkt. Med hjälp av detta arbete 
skaffar de sig viktiga kunskaper om sina produkters miljöpåverkan, vilket gör att de kan fatta 
mer miljömedvetna beslut i framtiden. 
 
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att undersöka och sammanställa miljöpåverkan som 
en produkt har under sin livscykel: från råvaruutvinning via tillverkning och användning till 
avfallshantering. Denna LCA är en s.k. ”grind till grav” studie som fokuserar på 
ståltillverkning, tillverkning av gängtappar, ytbeläggning, användning, avfallshantering och 
transporter. Produkten som vi har valt har typen E050 och dimensionen M8. All data har 
relaterats till ett sådant verktyg, som därmed utgör analysens referensobjekt. Jag har samlat in 
data från de olika aktörerna, d.v.s. de tillverkande företagen, transportfirmor och kunder.  
 
Efter att jag sammanställt de olika stegens resurs-, energiförbrukning, avfallsproduktion och 
diverse utsläpp, jämförde jag deras relativa miljöpåverkan. Ståltillverkningen svarar för den 
största energi- och resursförbrukningen under livscykeln, och i och med sina utsläpp bidrar 
den även till global uppvärmning, försurning och övergödning framför andra. Efter denna 
följer gängtappstillverkningens och beläggningsprocessernas energi- och resursförbrukning, 
samtidigt som transporterna medför betydande utsläpp. Det är transporterna som släpper ut 
mest sådana föroreningar som orsakar bildning av fotokemiska oxidanter (s.k. Los Angeles 
smog).   
 
Eftersom beläggningen utgör en försumbart liten del av verktyget, har jag inte tagit med själva 
materialet i LCA:n, utan har gjort en separat jämförande analys av tre vanliga 
beläggningstyper. I denna kom jag fram till att den beläggning som består av titan-aluminium-
nitrid är bäst ur miljösynpunkt. Den undersökta gängtappen beläggs också med detta material. 
 
Med hjälp av Excel-mallen som jag tagit fram kan företaget jämföra vilka gängtappar som 
helst ur miljöperspektiv, bara genom att mata in ett fåtal enkla parametrar.  
 
Studien har vissa begränsningar, eftersom det har varit nödvändigt att göra en del antaganden 
och avgränsningar. Jag anser ändå att LCA:n och den framtagna mallen uppfyller dess syfte 
väl och kan ligga till grund för mer miljöanpassade produktval vid Dormer Tools. 
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Förord 

 
Denna studie är genomförd på uppdrag av Dormer Tools AB i Halmstad och är ett 
examensarbete vid Miljövetarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet har utförts under 
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främst mina handledare: Helen Jansson (kursansvarig i Miljö- och energisystemanalys vid 
Högskolan i Halmstad), Joakim Sandberg (kvalitetsansvarig vid Dormer Tools AB) och Björn 
Håkansson (utvecklingschef vid Dormer Tools AB). Tack för hjälpsamheten och det positiva 
bemötandet!  
 
Jag vill rikta ett särskilt tack till ytterligare några personer för att de har tagit sig tiden att 
bidra med mycket värdefull information: Tomas Benes och Stefan Nyström vid Dormer Tools 
AB, Hans Fehrman vid Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB, och alla andra kontaktpersoner 
som på något sätt hjälpt mig och svarat på mina frågor under arbetets gång.  
 
Halmstad, 2009-05-20 
 
 
Zsofia Szegedi  

 



5 

 

  

Innehållsförteckning 

Abstract ............................................................................................................................ 1 

Sammanfattning ............................................................................................................... 3 

Förord .............................................................................................................................. 4 

Innehållsförteckning ......................................................................................................... 5 

1. Inledning ................................................................................................................... 7 

1.1 Beskrivning av företaget ................................................................................................ 7 

1.2 Produktval ..................................................................................................................... 8 

2. Metod ........................................................................................................................ 9 

2.1 Definition av mål och omfattning ................................................................................. 10 

2.2 Inventering .................................................................................................................. 10 

2.3 Miljöpåverkansbedömning .......................................................................................... 11 

2.4 Tolkning av resultat ..................................................................................................... 12 

2.5 Övriga metoder ........................................................................................................... 12 

3. Mål och omfattning ................................................................................................. 13 

3.1 Funktion och funktionell enhet .................................................................................... 13 

3.2 Omfattning och avgränsningar ..................................................................................... 13 
3.2.1 Ståltillverkning - avgränsningar ....................................................................................................... 15 
3.2.2 Gängtappstillverkning – avgränsningar ........................................................................................... 15 
3.2.3 Ytbeläggning – avgränsningar ......................................................................................................... 16 
3.2.4 Transporter – avgränsningar ........................................................................................................... 16 
3.2.5 Användning – avgränsningar ........................................................................................................... 17 
3.2.6 Avfallshantering – avgränsningar .................................................................................................... 17 

4. Inventering .............................................................................................................. 19 

4.1 Beräkning av massflöde ............................................................................................... 19 

4.2 Ståltillverkning ............................................................................................................ 20 

4.3 Gängtappstillverkning .................................................................................................. 21 

4.4 Ytbeläggning ............................................................................................................... 23 

4.5 Transporter ................................................................................................................. 24 
4.5.1 Kapfenberg – Wels .......................................................................................................................... 25 
4.5.2 Wels – Rostock ................................................................................................................................ 25 
4.5.3 Rostock – Trelleborg ........................................................................................................................ 26 
4.5.4 Trelleborg – Halmstad ..................................................................................................................... 26 
4.5.5 Halmstad – Helsingborg .................................................................................................................. 26 
4.5.6 Helsingborg – Schiedam .................................................................................................................. 26 
4.5.7 Malmö – Travemunde ..................................................................................................................... 27 
4.5.8 Schiedam - Göteborg ....................................................................................................................... 27 
4.5.9 Sammanställning och tolkning av resultatet från transportberäkningar ........................................ 27 

4.6 Avfallshantering .......................................................................................................... 28 

5. Jämförande analys av tre beläggningstyper ............................................................. 30 

5.1 Definition av mål och omfattning ................................................................................. 30 

5.2 Inventering .................................................................................................................. 30 

5.3 Viktning ....................................................................................................................... 31 



6 

 

6. Kvalitetsbedömning av inventeringsdata ................................................................. 32 

6.1 Metadata – Massflöde ................................................................................................. 33 

6.2 Metadata – Stålltillverkning ......................................................................................... 33 

6.3 Metadata – Gängtappstillverkning ............................................................................... 33 

6.4 Metadata – Ytbeläggning ............................................................................................. 33 

6.5 Metadata – Transporter ............................................................................................... 33 

6.6 Metadata – Jämförande analys av tre beläggningstyper ................................................ 34 

6.7 Metadata – Avfallshantering ........................................................................................ 34 

7. Miljöpåverkansbedömning ....................................................................................... 35 

8. Tolkning av resultat ................................................................................................. 36 

8.1 Energi-, resursförbrukning och avfall ............................................................................ 36 

8.2 Miljöeffektkategorier................................................................................................... 38 

8.3 Mall för jämförelse av gängtappar................................................................................ 40 

8.4 Känslighetsanalys ........................................................................................................ 43 
8.4.1 Gängtappens dimension ................................................................................................................. 43 
8.4.2 Stålverkets elförbrukning ................................................................................................................ 44 

8.5 Slutsatser och diskussion ............................................................................................. 45 

Referenser ...................................................................................................................... 49 

Bilaga 1. - Produkttyper .................................................................................................. 56 

Bilaga 2. - Olika delar på en gängtapp ............................................................................ 57 

Bilaga 3. – Beräkning av massflöde 1. ............................................................................. 58 

Bilaga 4. – Beräkning av massflöde 2. ............................................................................. 59 

Bilaga 5. - Fakta om stål.................................................................................................. 60 

Bilaga 6. – Inventeringsdata för ståltillverkning .............................................................. 62 

Bilaga 7. – Produktionsprocesser vid Dormer Tools AB ..................................................... 63 

Bilaga 8. – Kemikalielista vid Dormer Tools AB ................................................................ 64 

Bilaga 9. – Inventeringsdata för gängtappstillverkning ................................................... 65 

Bilaga 10. – Inventeringsdata för ytbeläggning ............................................................... 67 

Bilaga 11. – Fakta om beläggning ................................................................................... 67 

Bilaga 12. – Inventeringsdata för transporter .................................................................. 69 

Bilaga 13. – Inventeringsdata för avfallshantering .......................................................... 75 

Bilaga 14. - Fakta om återvinning av stål......................................................................... 75 

Bilaga 15. – Inventeringsdata, beräkningar och viktning vid jämförelse av tre 
beläggningstyper ............................................................................................................ 77 

Bilaga 16. – Miljöpåverkansbedömning: Energi-, resursförbrukning och avfall ................. 80 

Bilaga 17. Miljöeffektkategorier ..................................................................................... 81 

Bilaga 18. – Miljöpåverkansbedömning: Klassificering och karakterisering ...................... 83 

 

 



7 

 

1. Inledning 
 

Under de senaste decennierna har människan insett att de ökande miljöproblemen kräver ett 
förändrat förhållningssätt och nya lösningar. Det räcker inte att åtgärda enstaka miljöeffekter; 
man måste titta på helheten. På så sätt kan man undvika att förflytta problemet till systemets 
andra delar. Därför är det oerhört viktigt att arbeta med miljöfrågor ur ett livscykelperspektiv.  
För att bidra till ett mer hållbart produktionssätt, är det av stor vikt att industrier gör 
miljömedvetna produktval. Under tillverkningen av en produkt från råvaror sker en rad olika 
processer - möjligtvis i olika delar av världen - som ger upphov till diverse miljöpåverkan i 
varje enskild fas. Att göra en livscykelanalys (LCA) är ett utmärkt sätt att kartlägga alla dessa 
processteg och sammanställa miljöaspekterna under hela livscykeln.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en livscykelanalys av en gängtapp som Dormer 
Tools AB tillverkar, samt att ta fram en mall för att enkelt kunna jämföra olika produkters 
miljöprestanda. Målet med själva LCA:n är att ge en nulägesbild och identifiera de mest 
miljöpåverkande stegen under livscykeln, medan mallen kommer att utgöra ett verktyg och 
beslutsunderlag i företagets framtida utvecklingsarbete. 
Dormer har genom ISO 14001 certifieringen åtagit sig att ständigt förbättra sitt miljöarbete. 
De anser därför att det passar bra i tiden att skaffa sig mer kunskap om miljöpåverkan som 
deras produkter ger upphov till under sin livscykel. Vid den senaste externa revisionen 
uppmärksammades också detta behov. De två avdelningar som kommer att använda sig av 
resultatet är Produktutveckling (PU) och Product Management (PM). LCA:n görs framförallt 
för intern användning, men på sikt kan den även utgöra grund för extern kommunikation med 
olika intressenter.  
Genom att ge företaget underlag och enkla verktyg för att bedöma och jämföra miljöpåverkan, 
kommer det att vara möjligt att komplettera kvalitets- och ekonomiska aspekter med 
miljöaspekten och på så sätt bidra till ett mer hållbart produktionssätt.  Förhoppningsvis 
kommer även frågeställningarna under arbetets gång  - förutom det erhållna resultatet - att 
leda till en ökad miljömedvetenhet hos företaget.  
 

1.1 Beskrivning av företaget 
 

Dormer Tools AB är ett dotterbolag inom Sandvik som är en högteknologisk 
verkstadskoncern med verksamhet i 130 olika länder [1]. Dormer har sammanlagt fem 
tillverkningsenheter i Sverige, Italien, Brasilien och England [2]. Företaget i Halmstad består 
av två operativa enheter: säljenheten, som marknadsför och säljer produkter under varumärket 
Dormer i de nordiska länderna, samt produktionsenheten som tillverkar skärande verktyg till 
ett antal olika varumärken [3]. På fabriken jobbar ca. 200 personer.  
Till de tillverkade skärande verktygen hör gängtappar, gängsnitt och stickstål/triangelskär; 
den dominerande produkten är gängtappar. Snabbstål är det vanligaste tillverkningsmaterialet 
[4]. År 2008 tillverkade Dormer 3,9 miljoner ämnen (som färdigtillverkades i 
systerfabrikerna), 2,1 miljoner gängtappar, 37000 triangelskär och 114500 gängsnitt [5]. 
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Antalet producerade artiklar uppgår till ca. 2500 [6]. Dormer har sina största marknader i 
Europa, USA, Sydamerika och Asien, deras kunder är tillverkande och reparerande 
industriföretag [7].  
I Bilaga 1 och 2 finns en beskrivning av de tillverkade produktgrupperna, samt en figur över 
de olika delarna på en gängtapp. 
 

1.2 Produktval 

 

Tillsammans med mina handledare på Dormer har jag valt 
att analysera en genomsnittsprodukt ur företagets 
standardsortiment, en gängtapp med typen E050 och 
dimensionen M8 (motsvarande gängtapp utan beläggning 
heter E002 M8). Vi har grundat vårt val på att produkten är 
mellanstor, samt att det varje år är stora volymer som 
tillverkas av just denna typ och dimension. Både 
utvecklings- och kvalitetschefen ansåg därför att den valda 
produkten representerar sortimentet väl [8]. Figur 1 visar en 
färdig E050 M8 gängtapp.  
 
För att undersöka hur valet av en annan dimension  
skulle ha påverkat studien kommer en känslighets-          
analys att genomföras.                             Figur 1. En E050 M8 gängtapp       

(Foto: Zsofia Szegedi) 
Den valda produkten tillverkas av snabbstål med beteckning                   

S790 (eller HSS-XS1) som produceras av Böhler Edelstahl Gmbh i Kapfenberg, Österrike [9]. 
Företaget är i nuläget Dormers största stålleverantör och använder skrot som råvara i sin 
tillverkning [10, 11].  
E050 gängtappen ytbeläggs av företaget Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB som har 
produktionsenheter både i Stockholm och Halmstad, och huvudkontoret ligger i Liechtenstein 
[12, 13]. Den aktuella beläggningen, som heter Balinit Futura (eller TiAlN), tillverkas i 
Halmstad [14]. 
För enkelhetens skull har vi valt att kunden finns i Göteborg med förhoppningen att kunna få 
exakta och aktuella uppgifter om transportsättet från mellanlagret i Holland till kund. Denna 
transportsträcka kan även betraktas som genomsnittlig inom Europa.  
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2. Metod 

 
Den huvudsakliga metoden som används i denna studie är livscykelanalys (LCA), som är 
standardiserad enligt ISO 14040, 14044, 14045 (under framtagande) samt 14047-49 [15]. 
LCA är en systematisk studie av miljöaspekterna av ett produktsystem, och tillämpas för att 
summera resurs- och miljökonsekvenser av samtliga aktiviteter under livscykeln [16].  
LCA-metodiken är flexibel beroende på studiens tillämpningar, därför kan detaljeringsgraden 
och tidsramen för en LCA-studie varieras utifrån måldefinition och valda systemgränser. 
Datakällor och antaganden ska redovisas på ett transparent och begripligt sätt, samtidigt som 
man skyddar konfidentiella uppgifter.  
Det är möjligt att använda resultatet av analysen internt eller externt. Intern användning 
innebär att resultaten används inom ett företag eller en koncern, medan man vid extern 
användning utnyttjar det för offentligt beslut och/eller i kommunikation med intressenter, 
exempelvis kunder och myndigheter.  
Man pratar om olika typer av livscykelanalyser beroende på var man har avgränsat studien. I 
en LCA ”från vaggan till graven” ingår alla steg i kedjan från råvaruutvinning till 
avfallshantering. Det är även möjligt att begränsa sig till en ”grind till grav”, ”vagga till 
grind” eller ”grind till grind” studie, där man har bortsett från vissa steg under livscykeln.  
 
I en livscykelanalys ingår fyra faser:  
- definition av mål och omfattning 
- inventeringsanalys 
- miljöpåverkansbedömning 
- tolkning av resultat 
 
I praktiken krävs en kontinuerlig tolkning och uppdatering av uppgifter och resultat under 
hela processen, man kallar därför tekniken ”iterativ”.  
 
 
 

Syfte med LCA:                                                                              Definition  av 
                    mål och omfattning  

• Strategisk planering 
• Produktutveckling & 

förbättring                Tolkning               Inventerings- 
• Skapande av allmän                                                     analys   

policy  
• Miljömärkning 
• Marknadsföring                Miljöpåverkans-  

• Övrigt                  bedömning  

 
Figur 2. Struktur för livscykelanalys (ISO 14040:1997)[17] 
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2.1 Definition av mål och omfattning 

 
I måldefinitionen skall man beskriva anledningen till att analysen genomförs och var 
resultatet ska användas. Det kan bli nödvändigt att under studiens gång revidera 
målsättningen, allteftersom mer data samlas in. 
 
Studiens omfattning varierar beroende på användningsområdet. När omfattningen skall 
identifieras och beskrivas bestäms vad fokus skall ligga på för att uppfylla syftet med LCA:n. 
Vid jämförelse av olika system skall den funktionella enheten definieras, som utgör en 
gemensam nämnare och är ett mått på systemets funktion eller prestanda. Systemgränserna 
skall noga övervägas utifrån studiens avsedda tillämpning, det vill säga studien begränsas till 
de delar som anses vara relevanta för att få en minskad komplexitet i analysen. Det är lämpligt 
att först göra en översiktlig bedömning av vilka aktiviteter som ger signifikant miljöpåverkan 
för att sedan prioritera dessa. Ett sätt att begränsa omfattningen är att använda sig av cut-off 
värden i form av en procentsats som anger ett gränsvärde för när fördjupade data ska samlas 
in.  
 
Det är viktigt att avgränsa livscykelanalysen på flera olika nivåer:  
- mot natursystem  
- mot andra produkters livscykel  
- geografiskt 
- i tiden. 
 

2.2 Inventering 

 

Enligt standarden skall relevant data samlas in och beräkningar göras för att kvantifiera in- 
och utflöden av material och energi. Dessa flöden i respektive enhetsprocesser utgör olika 
datakategorier, vilka kan ingå i följande miljöpåverkanskategorier: resurs-, mark- och 
energianvändning, samt utsläpp till luft, vatten och mark. Efter inventering av de inkluderade 
materialen och aktiviteterna skall ett processträd ritas, där man markerar och motiverar i fall 
några aktiviteter utelämnas p.g.a. databrist eller försumbar mängd.  
 
Efter datainsamlingen normaliseras värdena, d.v.s. man dividerar datakategorierna med 
referensflödet genom en viss enhetsprocess. På så sätt kan mass- och energiflödet beräknas 
relaterat till den funktionella enheten. Energi- och resursförbrukning samt diverse utsläpp 
skall beräknas för varje enhetsprocess.  
 
Bedömning av datakvaliteten (med andra ord: framtagning av metadata) kan vara särskilt 
viktigt vid jämförande av olika system och om resultatet presenteras för allmänheten, vilket 
ställer ett högt krav på relevans och tillförlitlighet. Det finns flera olika metoder för 
rangordning av data, men man utgår alltid ifrån den tidsrelaterade, geografiska och 
teknologiska täckningen av informationen. Mätmetoder skall också beskrivas, och precisionen 
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av mätningar anges i form av standardavvikelser för mätserier. Hänsyn skall tas till 
mätosäkerheter. 
 

2.3 Miljöpåverkansbedömning 

 
Med hjälp av miljöpåverkansbedömning förenklas och sammanställs siffrorna från 
inventeringen för att kunna bedöma vilka data som är viktiga ur miljösynpunkt, och för att 
lättare kunna tolka och kommunicera resultatet. I Figur 3 visas en sammanfattande skiss över 
miljöpåverkansbedömningens olika faser. 
 
Första steget är klassificering: för varje datakategori anges hur de påverkar miljön, de sorteras 
alltså i olika miljöeffektkategorier, så som försurning, övergödning, växthuseffekt, 
ozonskiktstunning osv. Vid indelningen tar man hänsyn till naturvetenskapliga 
orsakssamband. Vissa föroreningar ger upphov till flera olika miljöpåverkan och kan delas in 
i flera miljöeffektkategorier.  
 
Sedan utförs en karakterisering, när inventeringsdata multipliceras med en viss 
karakteriseringsfaktor som är specifik för den aktuella data- och miljöeffektkategorin. På så 
sätt relateras olika emissioners effekter till varandra, vilket gör det möjligt att bedöma vilka 
utsläpp som leder till signifikant miljöpåverkan. När det gäller t.ex. miljöeffektkategorin 
växthuseffekt, har koldioxid ett karakteriseringsindex på 1, medan metan motsvarar 21 
koldioxidekvivalenter. Detta innebär att om det finns lika många metanmolekyler som 
koldioxid, bidrar metanet 21 gånger mer till den globala uppvärmingen.  
 
 
      Inventering          Klassificering    Karakterisering      Viktning
  
  SO2 
Energi-        Försurning 
generering  NOx 
 

  NH3      Växthuseffekt             Ʃ 

 
  Stoft 
Industri-        Luftkvalitet 
produktion  CO2 
 
  CH4 
 
 
Figur 3. Faserna som ingår i miljöpåverkansbedömning: klassificering, karakterisering och 

viktning [18].  

 



12 

 

Vanligtvis avslutas industriella studier direkt med tolkning efter karakterisering, och 
utelämnar det sista steget: viktningen. Viktning innebär att det komplexa resultatet från de 
ovannämnda stegen sammanfattas i ett enda tal, som uttrycker det relativa bidraget från olika 
miljöeffektkategorier. Det finns flera viktningsmetoder (baserade t.ex. på politiska 
målsättningar, kritiska belastningsgränser eller betalningsvilja), dock ingen av dem är allmänt 
accepterad. Eftersom subjektiva värderingar spelar en stor roll i viktningsmetoden och det 
krävs en kunnig person för att tolka dess resultat, föreslås att det bara skall tillämpas när det är 
särskilt meningsfullt, och för internt bruk. 
 

2.4 Tolkning av resultat 

 
Vid tolkning analyseras studiens resultat, utvärderas och förklaras dess begränsningar, för att 
sedan kunna dra slutsatser och ge rekommendationer. Denna fas har en viktig funktion i 
analysen genom att den skall uppfylla måldefinitionen och studiens olika tillämpningar, samt 
presentera den stora datamängden på ett överskådligt sätt. Det ingår även en utvärdering av 
hur datakvalitetskraven har uppfyllts genom studien. För bedömning av resultatets spridning 
och begränsningar bör en osäkerhets- och känslighetsanalys genomföras. Syftet med en 
osäkerhetsanalys är att fastställa hur variationer i inventeringsdata påverkar resultatet. Med 
känslighetsanalysen utvärderar man effekterna som de valda metoder, systemgränser eller 
data har på resultatet.   
 
För att livscykelanalysen skall utgöra ett bra beslutsunderlag är det av stor vikt att noggrannt 
dokumentera alla data och steg under analysprocessen och eventuellt även låta en oberoende 
bedömare granska LCA:n. 
 

2.5 Övriga metoder 

 
För att beräkna transportdata används underlag från NTM (Nätverket för Transporter och 
Miljö) som finns på deras hemsida. Jag har fått tillgång till aktuella data genom att teckna ett 
tillfälligt medlemskap hos dem. 
 
Alla beräkningar som görs i LCA:n utförs med hjälp av Microsoft Office Excel 2007 vilket 
har fördelen att indata enkelt kan ändras under arbetets gång. Genom att strukturera all data 
och kalkyler i tabeller med lämpliga formler, är det också möjligt att parallellt skapa en 
enklare, praktisk mall som företaget sedan kan använda för att beräkna andra produkters 
miljöprestanda.  
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3. Mål och omfattning 

 
Målet med LCA:n är att få en nulägesbild av en gängtapps miljöpåverkan under livscykeln. 
Företaget anser att de mest intressanta stegen ur deras synpunkt är råmaterialförbrukning, 
gängtappsproduktion, ytbeläggning och användning [19]. Syftet är därför dels att belysa hur 
pass miljöpåverkande dessa steg är i förhållande till produktens hela livscykel, dels att visa 
vilka huvudsakliga aktiviteter som bidrar till störst miljöpåverkan under livscykeln. Vid 
bedömning av miljöpåverkan kommer de aktuella utsläppskategorier beaktas för att avgöra 
vilka miljöeffekter de olika aktiviteterna förväntas ha. Förutom utsläppen kommer jag även att 
sammanställa de övriga miljöpåverkande faktorerna, för att det ska vara möjligt att göra 
jämförelser mellan dessa.  
 
Den utförda analysen kommer även att ligga till grund för en mall som kan användas vid 
jämförelse av olika gängtappar ur miljösynpunkt. Dormer Tools kommer i första hand att 
använda studiens resultat som beslutsunderlag inom sitt utvecklingsarbete, för att kunna göra 
mer miljöanpassade produktval [20].  
 

3.1 Funktion och funktionell enhet 

 
Den undersökta gängtappen (E050 M8) betraktas som en genomsnittsprodukt ur företagets 
standardsortiment, och utgör analysens referensobjekt. Eftersom det inte utförs någon 
jämförande livscykelanalys, kan man förenklat säga att en E050 M8 gängtapp är den 
funktionella enheten för LCA:n. Här vill jag poängtera att anledningen till att systemets 
funktion (så som livslängd, använt material för gängning m.m.) egentligen inte skulle behövas 
konkretiseras mer, är att användarfasen i princip inte ger upphov till någon miljöpåverkan, om 
vi jämför den med livscykeln i helhet (se Kap 3.2.5). Men eftersom studien sedan kommer att 
utgöra underlag för flera jämförande beräkningar, är det ändå lämpligt att formulera en mer 
exakt funktion, som lyder: en E050 M8 gängtapp som har en effektiv livslängd på 17,55 
minuter vid gängning i AMG 1.4 legerat stål [21]. 
 

3.2 Omfattning och avgränsningar 

 
Den här LCA:n är en ”grind till grav” studie som omfattar följande huvudsakliga aktiviteter 
(se även Figur 4): 

- Ståltillverkning i Kapfenberg, Österrike 
- Transport av stål från Kapfenberg till Halmstad 
- Gängtappstillverkning i Halmstad 
- Ytbeläggning i Halmstad 
- Transport av gängtapp från Halmstad till centrallagret i Schiedam, Holland 
- Transport av gängtapp från Schiedam till en kund i Göteborg 
- Användning av gängtapp 
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- Avfallshantering 
 

Ambitionen har varit att i möjligaste mån använda sådana specifika och färska data i LCA:n 
som direkt uppges av respektive aktör i kedjan. De material som utgör mindre än 2 % av 
gängtappens vikt har inte inkluderats i studien. Under hela livscykeln har följande aspekter 
uteslutits: 
 

• Tillverkning av maskiner som används i produktionen 
• Personalens resor till och från jobbet, tjänsteresor 

• Förändring av teknisk prestanda, avvikelser från normal drift och extraordinära 
händelser 

• Framställning och transport av kemikalier, gaser och tillsatser 

• Emballage, förpackningar, pallar m.m. 
• Avfall från kontorslokaler, personalutrymmen och omklädningsrum 

 
 

Inflöde          Utflöde  
               Produktens 
                  livscykel 
   
                              Utvinning av råmaterial  
      
 
                                 Förädling av råmaterial 
 
                Luftutsläpp  
Material                       Tillverkning   
       Vattenutsläpp 
Energi      
                 Transporter    Andra typer av 
       utsläpp till 
          miljön 
                 Användning 
 
 
               Avfallshantering 
 
 
                                                  
 
                          Heldragna rutor ingår i analysen 
 
           
                            Streckade rutor ej i analysen 
 
          

Figur 4. Produktens livscykel [22] 
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3.2.1 Ståltillverkning - avgränsningar 

 
Vid beräkning av ståltillverkningens miljöpåverkan har jag avgränsat studien vid 
fabriksgrinden, d.v.s. den första delen av råmaterialets livscykel (bl. a. utvinning av järn och 
legeringsämnen, tillverkning av stål av jungfrulig råvara, transport av skrot) har inte tagits 
med. Jag har inte fått tag på exakt data om hur stor andel av stålverkets totala 
energiförbrukning som utgörs av el respektive naturgas, jag har därför antagit att 80% av det 
angivna värdet avser elförbrukningen, medan 20% avser förbrukning av naturgas (se Kap 
4.2). Elgenereringens miljöeffekter avser europeisk medelel. Värmeåtervinning ur rökgaser 
har uteslutits p.g.a. att företaget inte uppgivit den återvunna energimängden. 
Kväveförbrukningen vid atomisering av metallsmälta finns inte heller några tillgängliga 
värden på. Miljöpåverkan från legeringsämnenas (kol, krom, molybden, vanadium och 
volfram) tidigare livscykel, samt själva legeringshalten i skrotet har uteslutits. Återvinning av 
internt skrot inom egen produktion har jag tagit hänsyn till i analysen.  
 
Alla uppgifter (förutom elgenereringens miljöaspekter) avser år 2007. Allokering har gjorts 
enligt fysikaliska samband (vikt), genom att relatera referensflödet – d.v.s. den erforderliga 
stålmängden - till företagets totala stålproduktion. 
 

3.2.2 Gängtappstillverkning – avgränsningar 

 
Vid beräkning av massflöde antog jag att kapning av stålstång sker utan förlust. 
Provstorlekarna vid vägning begränsades till antalet tillgängliga stycken. Fabrikens 
förbrukning av både el, fjärrvärme och fjärrkyla har inkluderats i studien. Jag har tagit med 
elgenereringens samt fjärrvärmeproduktionens miljöpåverkan. De kemikalier som förbrukas i 
mindre mängd än 500 liter/år och inte är särskilt miljö-, hälso- eller brandfarliga har uteslutits. 
Beräkning av stålavfall har jag baserat på viktskillnaden mellan råämne och färdig tapp samt 
kassationsgrad, jag har därför inte tagit med de rapporterade skrot-, spån- och 
slipmullsmängderna. Hänsyn har tagits till återvinning av stålavfall, och den energi- och 
miljövinst som återvinningen medför har beräknats och inkluderats i den vidare analysen. Jag 
har inte skiljt mellan olika olje- och kemikaliesorter vid oljeavfallets beräkning. Företaget har 
inte rapporterat några utsläpp till vatten, allt avloppsvatten leds bort genom det kommunala 
ledningsnätet.  
 
Uppgifterna (förutom elgenereringens miljöeffekter) avser år 2008. Allokering av bl.a. vatten-
och energiförbrukning, oljeavfall och oljeutsläpp har gjorts enligt fysikaliska samband (vikt), 
genom att relatera den erforderliga stålmängden till företagets totala förbrukning av legerat 
stål. 
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3.2.3 Ytbeläggning – avgränsningar 

 
Företagets förbrukning av både el och fjärrvärme, samt energiproduktionens miljöaspekter har 
inkluderats i analysen. Fjärrvärmebehovet gäller bara kontorslokaler och personalutrymmen, 
eftersom fabrikslokalerna värms upp av maskinerna och kräver i stället nedkylning [23]. 
Själva beläggningsmaterialet har uteslutits ur studien eftersom det står för mindre än 2 % av 
gängtappens totala vikt (se Kap 4.1 och Bilaga 3). Framställning och transport av dessa 
råmaterial har av samma anledning inte heller tagits med. Av reaktionsgaserna har jag 
inkluderat kväve- och acetylenförbrukningen, men avgränsat deras livscykel vid 
fabriksgrinden.  
 
Uppgifterna (förutom elgenereringes miljöpåverkan) avser år 2008. Allokering har även här 
gjorts enligt fysikaliska samband (antalet belagda verktyg). Enligt Dormers önskemål, finns 
en mer ingående jämförelse av tre vanliga beläggningstyper för gängtappar i Kapitel 5. 
 

3.2.4 Transporter – avgränsningar 

 
Följande transportsträckor tas med i beräkningarna: 
 

• Transport av stål med lastbil mellan Kapfenberg och Wels (Österrike) 
• Transport av stål med järnväg mellan Wels (Österrike) och Rostock (Tyskland) 

• Transport av stål med färja mellan Rostock (Tyskland) och Trelleborg (Sverige) 
• Transport av stål med lastbil mellan Trelleborg och Halmstad 

• Transport av gängtapp med paketbil mellan Halmstad och Helsingborg 
• Transport av gängtapp med lastbil mellan Helsingborg och Malmö, samt mellan 

Travemunde (Tyskland) och Schiedam (Holland) 
• Transport av gängtapp med färja mellan Malmö och Travemunde (Tyskland) 
• Transport av gängtapp med lastbil mellan Schiedam (Holland) och Eindhoven 

(Holland) 
• Transport av gängtapp med flyg mellan Eindhoven (Holland) och Göteborg (Sverige) 

 
I dessa transportsträckor ingår alltså transport mellan stålverket och Dormer, mellan Dormer 
och mellanlagret i Holland, samt från mellanlagret till en kund i Göteborg. Transport av 
gängtapp till ytbeläggning har uteslutits p.g.a. att denna sträcka inom Halmstad är försumbar i 
förhållande till helheten. Vid beräkning av tågtransportens miljöpåverkan utgick jag ifrån 
europeisk medelel, UCPTE. Eftersom det är oklart vilken lastbilstyp används mellan hamnen i 
Trelleborg och Malmö, antog jag att även för denna sträcka gäller samma transportmedel som 
mellan Malmö och Halmstad, d.v.s. tung lastbil. På grund av den korta sträckan bör inte detta 
innebära någon större skillnad.  
 
Transporten mellan Halmstad och Helsingborg har jag inte fått några detaljerade uppgifter 
om, jag har därför gjort rimliga antaganden. Detta anses inte påverka resultatet nämnvärt med 
tanke på den relativt korta sträckan. Företaget som har hand om transporten av gängtappar 
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mellan Holland och Göteborg har inte heller kunnat uppge några siffror, vilket gjorde att jag 
antog de parametrar som behövdes för beräkningarna. Eftersom själva sträckan redan var ett 
antagande, sänker inte denna osäkerhet kvalitén avsevärt. Transport från Landvetter flygplats 
till Göteborg har jag inte tagit med, eftersom vi inte har valt en specifik kund, och dessutom är 
sträckan försumbart kort jämfört med hela transportsträckan från Holland. Genom att ta denna 
konkreta sträcka mellan Schiedam och Göteborg har vi valt att utesluta Dormers övriga 
kunder inom samt utanför Europa. Sträckan kan dock sägas motsvara en ungefärlig 
genomsnittssträcka i Europa. Transport av skrot / kasserade gängtappar från kund till 
återvinningsbolag och stålverk har inte inkluderats i studien. De övriga transporter som 
uteslutits har jag redan nämnt vid respektive processteg.  
 
Vid beräkning av transportdata har antingen det färdiga NTMCalc kalkyleringsprogrammet, 
eller befintliga bakgrundsdata från NTM:s hemsida använts. De specifika parametrarna har 
huvudsakligen uppgivits av de enskilda aktörerna och avser därför aktuella förhållanden. Om 
de har angivit flera olika motortyper som förekommer vid samma sträcka, har jag tagit 
medelvärdet på beräkningarnas resultat. Har det funnits någon parameter som saknade exakt 
motsvarighet i databasen har jag tagit den som stod närmast verkligheten. Jag har bortsett från 
transportsträckorna inom tätort och på landsvägar, jag utgick ifrån att alla lastbilstransporter 
sker på motorvägar. Transportmedlens tillverkning och underhåll inkluderas inte i analysen. 
Bränsleproduktionens utsläpp tas bara med vid beräkningar med NTMCalc, inte vid egna 
beräkningar. Allokering har gjorts enligt fysikaliska samband (vikt): när det gäller transport 
av stål relaterade jag miljöpåverkan till den erforderliga stålmängden (34,4 g), medan vid 
transport av gängtappar gjordes allokeringen utifrån den färdiga, belagda gängtappens vikt 
(20,1 g). 
 

3.2.5 Användning – avgränsningar 

 
En gängtapp är en passiv produkt, vilket innebär att den inte ger upphov till någon betydlig 
miljöpåverkan i form av t.ex. energi-, råvaruförbrukning eller utsläpp under sin livstid. Den i 
princip enda kemikalien som går åt under gängning är smörjolja. I en maskin där gängtappen 
används går det åt ca. 8-9 liter olja årligen, och i och med att en E050 M8 gängtapps livslängd 
är ca. 35 minuter (två gånger den effektiva livslängden) vid kontinuerlig gängning i AMG 1.4 
material, kan man säga att oljeförbrukningen i princip är noll under en tapps hela livstid [24]. 
Underhåll utesluts. 
 
Den funktion som kommer att utgöra jämförelsebasen för mallen är: 17,55 minuters effektiv 
livslängd vid gängning i AMG 1.4 legerat stål [25]. 
 

3.2.6 Avfallshantering – avgränsningar 

 

För att få en så exakt bild av gängtappens återvinningsgrad som möjligt har jag valt att 
kontakta några av Dormers kunder, som kunde bidra med exakta data. På så sätt har 
avfallshanteringen begränsats till de två svenska kunder som valts ut av kontaktpersoner på 
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Dormer. Jag antar att dessa två kunder representerar den genomsnittliga avfallshanteringen i 
Sverige. Återanvändning av gängtappar efter omslipning har uteslutits ur studien. Data för 
energi- och miljövinst av stålåtervinning jämfört med ståltillverkning från jungfrulig råvara 
avser produktion i Sverige i början av ’90-talet [26]. Endast de aspekter inkluderas i analysen 
som förekommer bland livscykelns datakategorier.  
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4. Inventering 

 

4.1 Beräkning av massflöde 
 
För att undersöka massflödet i systemet vägde jag en serie E050/E002 M8 verktyg vid olika 
faser av gängtappstillverkningen på Dormer Tools. Det fanns tre syften med vägningen:  

- att ta reda på hur mycket S790-stål används för att tillverka en E050 M8 gängtapp, 
- att se om beläggningen utgör en relativt betydande del av gängtappens vikt eller ej, 
- att korrigera massflödet med kassationsgraden. 
 

Jag fick hjälp av företaget med att ta fram ett preliminärt värde för den avverkade stålvolymen 
som bestämdes med hjälp av 3D-CAD modeller. Enligt detta var den avverkade stålmängden 
ca. 12,6 g (med viss felmarginal), och genom provtagning och vägning kunde jag precisera 
denna siffra något [27]. Som utgångspunkt beräknades den kapade stålstångens vikt (som inte 
gick att mäta p.g.a. att kapning sker samtidigt som slipning). Vid de efterföljande 
processtegen var det möjligt att ta prov, provstorlekarna varierade dock beroende på antalet 
tillgängliga verktyg. Jag vägde ett stort antal (75 st) färdiga tappar precis före och efter 
ytbeläggning, eftersom dessa värden hade en stor inverkan på massflödet. Jag ansåg inte att 
det fanns lika höga krav på provstorleken vid de andra (mellersta) mätningarna p.g.a. att de 
bara behövdes för korrigering av massflödet (se punkt 3 ovan). Vågen hade en noggranhet på 
0,2 g. Standardavvikelse har beräknats för samtliga mätserier. Efter beräkningarna och 
mätningarna erhölls bl.a. följande värden: 
 

- Råämnets vikt efter kapning: 32,3 g 
- Gängtappens vikt före ytbeläggning: 20,0 g 
- Det avverkade stålets vikt: 12,3 g 
- Gängtappens vikt efter ytbeläggning: 20,1 g 

 
Beläggningens vikt anses inte som betydande dels p.g.a. att den underskred vågens 
noggrannhet, dels för att den utgör mindre än 2 % av gängtappens vikt. Beläggningsmaterialet 
tas därför inte med i studien som gängtappens komponent. Gängtappen kan således sägas 
bestå av 100 % S790 snabbstål. Mer detaljerade beräkningar samt resultat av vägningar finns i 
Bilaga 3.  
 
Kassation sker vid de flesta produktionsstegen, vilket också påverkar den erforderliga 
stålmängden och därmed även massflödet. Kassationen inkluderades därför i analysen: Tabell 
8 i Bilaga 4 visar kassationsgraden, viktändringen samt det justerade materialflödet vid varje 
processteg. Man kan alltså säga att det behövs ca. 34,4 g S790 snabbstål för att tillverka en 
E050 M8 gängtapp som väger ca. 20,1 g. 
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4.2 Ståltillverkning 

 
Tillverkningen av råmaterialet, d.v.s. S790 (eller HSS-XS1) snabbstål sker vid företaget 
Böhler Edelstahl Gmbh i Kapfenberg, Österrike. Genom att ha varit i mejlkontakt med 
produktchefen fick jag svar på de flesta frågorna angående ståltillverkningens miljöpåverkan. 
Uppgifterna avser år 2007 [28]. Ståltillverkningens flödesschema visas nedan av Figur 5 
inklusive de in- och utflöden som har tagits med i den kvantitativa analysen. En generell 
beskrivning av skrotbaserad stålproduktion, ståltyper och processer finns i Bilaga 5. 
 
 

               Internt skrot          Externt skrot  
 
 
 
Energi                Smältning  Metallurgiska 
(el, naturgas)    tillsatser  
 

              Blandning 
Syre      Vatten 
 
   Atomisering av metallsmälta 
 
 
                Pressning 
 
 
                Formning 
 
 
                 Sintring 
 
 
 

Skrot    Utsläpp av koldioxid
  

                Stålstång 
 
Figur 5. Ståltillverkningens flödesschema vid Böhler Edelstahl Gmbh 

 
 
Först sker smältning av skrotet tillsammans med de lämpliga legeringarna i en elektrisk 
ljusbågsugn. Därefter tillverkas stålpulver genom en process som kallas pulvermetallurgi. För 
mer detaljerad beskrivning av processerna se Bilaga 5. Av stålpulvret produceras bl. a. de 
stålstänger som sedan levereras till Dormer. 
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S790 snabbstål innehåller – förutom järn - följande komponenter: C – kol (1,27%); Cr – krom 
(4,2%); Mo – molybden (5%); V – vanadium (3%); W – volfram (6,3%). Företaget tillverkade 
181400 ton stål år 2007. Mängden producerad S790 snabbstål hade de inte möjlighet att ange. 
Som råvaror använder de sig av internt och externt metallskrot, samt metallurgiska tillsatser 
så som järnlegeringar av molybden, volfram eller vanadium. De respektiva legeringarnas 
exakta mängd har inte uppgivits, men behovet av de olika legeringsämnena har beräknats 
utifrån stålets procentuella sammansättning (se Bilaga 6). Dessa värden tas dock inte med i 
den vidare analysen, endast det externa skrotet och den totala mängden metallurgiska 
tillsatser.  
 
Företagets totala energiförbrukning (inkl. värme och luftkonditionering) uppgår till 5,5 x 1015 
Joule årligen, och det används både el och naturgas. Fördelningen mellan dessa två 
energikällor kunde jag inte ta del av, i mina beräkningar utgick jag därför ifrån att det är 80% 
elenergi och 20% naturgas som används. Jag anser att detta är ett rimligt antagande, eftersom i 
produktionen krävs i princip bara elektrisk energi (elektrisk ljusbågsugn, se Bilaga 5), och 
naturgas används sannerligen till uppvärmning [29]. Det sker återvinning av en del 
värmeenergi ur rökgaserna, energibesparingen är dock okänd [30]. Elproduktionens 
råvaruförbrukning och utsläpp har också tagits med i analysen (data avser europeisk medelel). 
Två andra viktiga råvaror som går åt vid ståltillverkning är syre och vatten, vars mängder är 
kända, men utförligare information om deras användningsområde har inte redovisats. 
Mängden kväve som används för atomisering av metallsmälta har inte heller uppgivits. 
Böhlers viktigaste utsläpp är CO2, medan avfallsproduktionen består i det interna skrotet som 
återcirkuleras direkt i tillverkningen.  
 
Jag baserade mina beräkningar på den erforderliga stålmängden (34,4 g) som bestämdes i 
Kapitel 4.1. Allokeringar har gjorts utifrån viktförhållandet mellan den årliga 
stålproduktionen och referensflödet på 34,4 g stål. Bilaga 6 visar alla inventeringsdata samt 
normaliserade data för produktionen av stål. 
 

4.3 Gängtappstillverkning 

 
Tillverkningen av E050 M8 gängtappar sker vid Dormer Tools AB där jag har varit i kontakt 
med många olika personer för att kunna samla in alla nödvändiga data om 
produktionsprocesserna och företagets miljöpåverkan. Utförlig information om företagets 
produktionsprocesser finns i Bilaga 7. Ett flödesschema för produktionen med de in- och 
utflöden som jag tagit med visas i Figur 6 (ytbeläggningen som markerats med asterisk sker 
inte på Dormer). Huvuddelen av data avser år 2008 [31]. Vid allokering utgick jag även här 
ifrån 34,4 g stål som referensflöde, som jag relaterade till den sammanlagda mängden legerat 
stål som förbrukas i fabriken: 231973 kg för år 2008 [32]. Vattenförbrukningen är också 
relativt betydande: 12347 m3/år [33]. De använda energisorterna är el, fjärrvärme och 
fjärrkyla som har tagits med i analysen, samtidigt som elgenereringens resursförbrukning och 
utsläpp (data avser svensk medelel), samt fjärrvärmeproduktionens utsläpp (utifrån svensk 
fjärrvärme) har beräknats. 
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Företaget har en betydande förbrukning av kemikalier i form av framförallt diverse oljor, 
avfettnings- och rostskyddsmedel m.m., vars mängder har jag tagit reda på från den aktuella 
kemikalieförteckningen (se Bilaga 8). De kemikalier som inte är irriterande, hälsoskadliga 
eller brandfarliga och som förbrukas i mindre mängd än 500 liter/år, har inte inkluderats i den 
vidare analysen. Kemikaliernas exakta sammansättning redovisas inte, eftersom det är 
irrelevant för studiens syfte.  
 
I studien har allt avfall uteslutits, förutom metallspån- och skrot samt olje- och 
oljeemulsionsavfall (emulsion innehåller vatten med mindre mängder olja och används vid 
smörjning och kylning av maskiner). Jag anser inte att mängden pappersavfall, brännbart 
avfall, elektronikskrot osv. som redovisas i miljörapporten/avfallsregistret utgör en relevant 
miljöaspekt i denna LCA, dels på grund av de förekommer i mindre mängder, dels för att jag 
har avgränsat studien på ett sätt så att inte emballage, pallar, förpackningar och avfall från 
personalutrymmen m.m. tas med vid någon av faserna. Mängden metallavfall i form av spån 
och skrot har jag beräknat utifrån gängtappens massflöde, och blir således ca. 14,4 g/FE. Jag 
har tagit hänsyn till den energi- och miljövinst som hanteringen - d.v.s. återvinningen - av 
detta stålavfall medför: värdena har beräknats och subtraherats från övriga miljöpåverkan vid 
Dormer (och dess utvidgade system). Oljeavfallets och oljeemulsionens mängd har uppgivits i 
företagets avfallsregister. Jag har bortsett från den del av slipmullsavfallet som härstammar 
från slipskivan och inte tappen, eftersom slipmullens sammansättning är okänd. Dormer 
släpper ut en viss mängd oljedimma varje år som i princip är företagets ända utsläpp [34]. 
Detaljerade inventeringsdata och normaliserade data visas i Bilaga 9.  
 

4.4 Ytbeläggning 

 
Beläggning av E050 M8 gängtappar sker vid Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB i 
Halmstad. Jag har varit i mejlkontakt med både tillverkningschefen i Halmstad och VD:n i 
Stockholm. De insamlade uppgifterna avser år 2008 [35]. Själva tillämpningen av 
ytbeläggning syftar till att motverka slitage, minska friktion och därmed öka livslängden på 
verktyget, som i sin tur sparar resurser i form av verktygsmaterial, energi, kyl- och 
smörjmedel [36]. Även andelen godkända produkter ökar.  

 
Denna aktuella beläggning heter TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) eller Balinit Futura och 
innehåller 50 % Ti och 50 % AlN. Optimalt har beläggningen en tjocklek på 3 my 
(mikrometer) [37]. Eftersom beläggningen bara utgör en försumbart liten del av gängtappens 
vikt inkluderas inte dess komponenter i analysen, det görs i stället en separat jämförande 
analys av de tre vanligaste beläggningstyperna för Dormers gängtappar (se Kapitel 5). 
Beläggningsprocessen tas däremot med som en fas i livscykeln. Anläggningen i Halmstad 
förbrukar både el och fjärrvärme, samt – förutom beläggningsämnena – kvävgas, acetylengas 
och vatten. Kväve och acetylen används som reaktionsgaser i beläggningsugnarna. Balzers 
släpper ut en relativt liten mängd alkaliskt sköljvatten årligen. Systemgränserna har även här 
utvidgats för att inkludera produktion av el och fjärrvärme. Allokering har gjorts enligt antalet 
belagda verktyg och referensflödet här motsvarar 1 st verktyg. Detaljerade inventeringsdata 
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och normaliserade data visas i Bilaga 10. Mer ingående fakta om TiAlN-beläggningen och 
beläggningsprocesser finns i Bilaga 11.  
 

4.5 Transporter 

 
Parametrarna har i de flesta fall uppgivits av specifika transportföretag, för att få ett så exakt 
resultat som möjligt. I fartygens, tågets, flygplanets och paketbilens fall har beräkningarna 
utförts med hjälp av NTMCalc kalkyleringsprogrammet, där data från bränsle/elproduktion 
inkluderats i kalkylerna. Programmet anger resultaten i form av tre utsläppsvärden: lågt, 
medel och högt, som baseras på mätningar och står inte för några statistiska gränsvärden [38]. 
Jag har bara använt ”medelutsläppen” i mina fortsatta beräkningar; det är också dessa värden 
som står med i mina tabeller (se Bilaga 12). För lastbilar har jag gjort egna beräkningar med 
hjälp av de internationella underlag som är tillgängliga för medlemmar på NTM:s hemsida 
och som var uppdaterade 2008-12-22. Anledningen till att jag inte använde det färdiga 
beräkningsprogrammet i de här fallen är att de senaste motortyperna (Euro 4-5) för lastbilar 
inte finns med där.  
 
Viktiga parametrar vid transport med lastbil:  

- Fordonstyp.  
Alternativ (upp till Euro 3 för lastbilar): tung lastbil med släp (40 ton maxlast); 
dragbil med trailer (26 ton maxlast); medeltung lastbil, regionaltrafik (14 ton 
maxlast); lätt lastbil, distributionstrafik (8,5 ton maxlast); paketbil, dieselmotor (1,4 
ton maxlast); paketbil, bensinmotor (1,4 ton maxlast). 
Alternativ (vid Euro 4-5 för lastbilar): tung lastbil (28-40 och 40-60 ton maxlast), 
medeltung lastbil (3,5-14 och 14-28 ton maxlast), lätt lastbil (<3,5 ton maxlast). 

- Motortyp och bränsletyp/kvalitet. Alternativ: pre-Euro, Euro 0-5, bensinmotor 
(endast paketbil), dieselmotor (endast paketbil).  

- Fyllnadsgrad (vikt%). 
- Bränsleförbrukning (liter/10 km). 
- Sträcka (km). I programmet ingår även sträcka i tätort – här uteslutet. 

 
Viktiga parametrar vid transport med fartyg: 

- Fartygstyp. Alternativ: lastfartyg, stort (större än 8000 dwt = dödvikt); lastfartyg, 
mellan (mellan 2000 och 8000 dwt); lastfartyg, mindre (mindre än 2000 dwt); färja 
(bilfärja); RoRo fartyg (mellan 2000 och 30000 dwt). 

- Svavelhalt, bränsle (vikt%). 
- Fyllnadsgrad (%) 
- Sträcka (km). 
- Total vikt på gods (ton). 

 
Viktiga parametrar vid transport med eltåg: 

- Tågtyp. Alternativ: vagnslast, systemtåg, kombitåg. 
- Elmix (fördefinierad eller egen). 
- Sträcka (km), varav tätort (utesluts). 



25 

 

- Total vikt på gods (ton).  
 
Viktiga parametrar vid transport med flygplan: 

- Flygplanstyp. Alternativ: Airbus 300-B4 (45 ton maxlast); Boeing 727-200 (24 ton 
maxlast); Boeing 737-300QC (17,7 ton maxlast); Boeing 747-700 (93 ton maxlast). 

- Fyllnadsgrad (%). 
- Sträcka (km). 
- Total vikt på gods (ton). 
 

 
4.5.1 Kapfenberg – Wels 

 
Transportföretaget i Österrike (Schenker & Co AG) har angivit att första delen av Böhlers 
stålleverans till Dormer sker med lastbil från Kapfenberg till tågstationen i Wels [39]. De 
använda lastbilstyperna (tilttrailer med 24-25 ton och 28 ton maxlast) kan klassificeras som 
mellantung lastbil med 14-28 ton maxlast. För att kunna beräkna den totala lastens vikt har 
jag utgått ifrån 26 ton maxlast som representerar väl företagets lastbilar. Lastbilarnas 
motortyp varierade från Euro 3 till 5. Jag antog att dessa olika typer förekommer i samma 
utsträckning och beräknade därför utsläppsmängderna från alla och tog medelvärdet på 
resultatet. Bränsleförbrukningen varierade mellan 3,0-3,4 liter/10 km, och jag valde även här 
att räkna med medelvärdet, d.v.s. 3,2 liter/10 km. Sträckan och fyllnadsgraden uppgavs med 
exakta värden av företaget. Som sagt har jag inte tagit hänsyn till transport i tätort och på 
landsvägar, utan utgick ifrån att lastbilarna bara kör på motorväg. Jag har gjort denna 
förenkling för att det är svårt att få tag på exakta data och huvuddelen av transporten sker 
faktiskt på motorvägar. Samma princip gäller alla andra lastbilstransporter också. 
Bränsleproduktionens utsläppsdata har inte inkluderats vid någon av lastbilstransporterna 
p.g.a. databrist. Inventeringsdata och beräkningar finns i Bilaga 12. 
 

4.5.2 Wels – Rostock 

 
Huvuddelen av ståltransporten (935 km) sker på järnväg, av den enkla anledningen att på så 
sätt blir leveranstiden ca. 24 timmar kortare. Trailern lastas direkt på tåget i Wels och 
slutstationen är hamnen i Rostock. Tåget drivs med elektricitet; och även elgenereringens 
utsläppsdata har inkluderats i beräkningen, utifrån en egen elmix (Europeisk medelel: 36 % 
kärnkraft, 30 % kol och lignit, 15 % vattenkraft, 9 % naturgas, 9 % olja) som matades in i 
programmet [40]. Kontaktpersonerna på Schenker kunde inte uppge tågets typ, jag har därför 
antagit att det är ett kombitåg som transporterar godset. Detta verkar vara rimligt eftersom 
kombitåg är anpassade till kombinerad järnvägs- och landsvägstransport. I programmet har 
även lastbärare medräknats som nyttolast. Lasten väger sammanlagt 800 ton. 
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4.5.3 Rostock – Trelleborg 

 
Trailern transporteras mellan Tyskland och Sverige med en av Scandlines bilfärjor. Av de 
nödvändiga parametrarna har sträckan, lastens vikt och bränslets svavelhalt uppgivits med 
exakta värden, medan fyllnadsgraden visade sig vara en konfidentiell information och har inte 
uppgivits. Jag blev därför tvungen att generalisera och använda den andra färjetransportens 
fyllnadsgrad även i den här beräkningen. 
 

4.5.4 Trelleborg – Halmstad 

 
Den del av ståltransporten som sker innanför Sveriges gränser sköts av Schenker AB i 
Malmö. Omlastning sker således i Malmö, och eftersom det inte gick att ta reda på vad det är 
för en lastbil som kör mellan Trelleborgs hamn och Malmö, har jag antagit att det är samma 
lastbilstyp (tung lastbil med 28-40 ton maxlast) och samma parametrar som gäller hela vägen 
från hamnen till Halmstad. Detta innebär inte en alltför stor förenkling eftersom sträckan till 
Malmö endast är ca. 32 km lång, medan hela sträckan uppmättes till 171 km av Via Michelin 
reseplanerare [41]. Enligt kontaktpersonen förekommer även här olika motortyper som antogs 
ha samma fördelning som i 4.5.1 (Euro 3-4-5 i samma utsträckning) [42]. Två olika 
sändningar har uppgivits, och för att räkna ut den genomsnittliga fyllnadsgraden har jag tagit 
medelvärdet på de två vikterna (21974 kg och 22257 kg). Bränsleförbrukningen var känd. 
 

4.5.5 Halmstad – Helsingborg 

 
Transporten av färdiga gängtappar från Halmstad till centrallagret i Holland tas om hand av 
Aerocar AB i Helsingborg [43]. Eftersom den enda informationen jag har fått är att leverans 
till Helsingborg sker med ”liten bil” utgick jag ifrån att de menar en paketbil [44]. Resten av 
parametrarna har jag antagit, men med tanke på den korta sträckan i förhållande till hela 
transporten till Holland, anser jag inte att detta medför någon större osäkerhet i analysen. 
Sträckans längd erhölls med hjälp av Via Michelin reseplanerare.  
 

4.5.6 Helsingborg – Schiedam 

 
Transport av tappar mellan Helsingborg och centrallagret i Holland sker huvudsakligen med 
lastbil, förutom färjetransporten mellan Malmö och Travemunde. Lastbilarna är dragbilar med 
trailer (medeltung lastbil med 14-28 ton maxlast) och har motortypen Euro 4 eller 5 – här 
tillämpades samma metod som innan för att få fram ett medelvärde. Bränsleförbrukningen 
varierar mellan 3,0 och 3,5 liter/10 km, och jag utgick ifrån att snittvärdet är 3,25 liter/10 km. 
En ungefärlig sträcka och fyllnadsgrad har också uppgivits av kontaktpersonen.  
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4.5.7 Malmö – Travemunde 

 
Färjetransporten mellan Malmö och Travemunde sker med en av Finnlines fartyg. 
Kontaktpersonen på företaget har angivit alla viktiga parametrar (sträcka, bränslets svavelhalt, 
fyllnadsgrad, lastens vikt), jag behövde därför inte göra några antaganden alls. 

 

4.5.8 Schiedam - Göteborg 

 
Tack vare en kontaktperson på Dormer har jag kunnat få en bild av transportsättet från 
centrallagret till en svensk kund: lastbil kör godset till flygplatsen i Eindhoven i Holland, och 
resten av transporten sker med flyg [45]. I vårt fall flyger planet till Landvetter utanför 
Göteborg, där sändningen lastas om till en lastbil och kör direkt till kunden. Jag har förgäves 
försökt att få tag på specifika data från transportföretaget, och var därför tvungen att göra 
rimliga antaganden. Jag antog att transport mellan Schiedam och Eindhoven sker med 
medeltung lastbil med 14-28 ton maxlast (som har visat sig vara den vanligaste lastbilstypen i 
denna analys), som har varierande motortyp (Euro 3-5). Jag utgick ifrån 70 % fyllnadsgrad 
och en sträcka som uppmättes med hjälp av Via Michelins reseplanerare. Angående flyget har 
jag antagit att flygplanet är av typen Airbus 300-B4 med en fyllnadsgrad på 70 %. Sträckans 
längd erhölls på samma sätt som innan.  
 

4.5.9 Sammanställning och tolkning av resultatet från 

transportberäkningar  

 
Vid sammanställning av de olika transportsträckornas utsläpp kunde man se ett generellt 
mönster som Figur 7 och 8 visar. Enligt dessa är det tågtransporten av stål mellan Wels och 
Rostock (sträcka 2) och flygtransporten mellan Eindhoven och Göteborg (sträcka 9) som står 
för mest koldioxid- och kolmonoxidutsläpp per funktionell enhet. De övriga utsläppen 
fördelades mellan sträckorna på ungefär samma sätt.  
 
 

                                
                                     Figur 7. CO2-utsläpp från de olika transport- 

                                      sträckorna 
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             Figur 8. CO-utsläpp från de olika transport- 

                                      sträckorna 

 
 
Nätverket för Transporter och Miljön understryker att man ska hantera dessa typer av resultat 
med försiktighet, p.g.a. osäkerheten i vissa variablar. Slutresultatet ska snarare ses som en 
indikation på storleksordningen inom vilken miljöpåverkan kan tänkas vara [46]. Data gäller 
för dagens transporter i Sverige, och uppdateras kontinuerligt. Beräkningarna gjordes 2009-
04-02 och 2009-05-14.  
 
Det oväntat höga utsläpp som tågtransporten ger upphov till härstammar från elgenereringen, 
eftersom själva eltåget inte släpper ut några föroreningar. Efter att ha gjort flera 
provberäkningar för att kontrollera hur miljöpåverkan varierar med lastens vikt har jag 
kommit fram till att tågets elförbrukning och därmed utsläpp – i alla fall enligt NTMCalc - är 
mycket mer beroende av lastens vikt jämfört med andra fordons bränsleförbrukning. 
Kombitågets förbrukning är dessutom högre än för det vanliga vagnslasttåget, vilket 
eventuellt kan bero på ett högre luftmotstånd. Det relativt höga värdet kan därför förklaras 
med den stora mängden (800 ton) gods som transporteras över långt avstånd (935 km) [47].  
 

4.6 Avfallshantering 

 
Gängtappar blir till avfall när de slits ut eller går sönder. En del gängtappar går att 
återanvända efter att först slipa om dem, resten – oavsett typ och dimension - går till 
skrotåtervinning hos de två svenska företag som jag kontaktat [48, 49]. Dessa två kunder har 
valts ut enligt två kontaktpersoners rekommendation på Dormer. Jag antar därför att 
produkten återvinns till 100 %, vilket är i och för sig en förenkling av verkligheten p.g.a. att 
andra kunder (inkl. utländska användare) utesluts, men jag anser att denna siffra med stor 
sannolikhet är representativ inom Sverige.  
 
Miljö- och energivinsten av stålåtervinning jämfört med tillverkning av stål från jungfrulig 
råvara har tagits med i studien. Data avser produktion i Sverige i början av ’90-talet. 
Miljövinsten beräknas endast med avseende på de aspekter som förekommer i övriga studien: 
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el-, kol-, naturgas-, råolja och vattenförbrukning, utsläpp av CO, CO2, HC, NOx och SO2 till 
luft.  
 
Vid beräkning av normaliserade data har jag utgått ifrån att mängden återvunnet skrot är lika 
med en E050 M8 gängtapps vikt, d.v.s. 20,1 g. Jag har alltså uteslutit viktminskning p.g.a. 
förslitning; dels skulle det vara svårt att ta fram ett generellt gällande värde, dels kan inte 
denna minskning vara betydande i förhållande till tappens totala vikt. Inventeringsdata och 
den normaliserade miljö- och energivinsten finns i Bilaga 13. 
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5. Jämförande analys av tre beläggningstyper 

 

5.1 Definition av mål och omfattning 

 
Målet med analysen är att se hur tre vanliga beläggningstyper som Dormer använder på sina 
gängtappar (Futura, Balinit A och Hardlube) påverkar miljön i förhållande till varandra [50]. I 
jämförelsen inkluderas förbrukning av beläggningsmetaller, elförbrukning samt transport av 
verktyg till beläggning. Övriga aspekter (så som t.ex. förbrukning av reaktionsgaser och 
värme) anses inte utgöra någon väsentlig skillnad mellan de tre beläggningsprocesserna. Vid 
transportberäkningarna har allokering gjorts enligt fysikaliska samband, och eftersom 
gängtappens vikt skiljer något före och efter ytbeläggning (se Kapitel 4.1), har jag tagit 
medelvärdet på dessa två värden och relaterade all transportdata till detta, d.v.s. 20,05 g.  
 
Viktning har gjorts med hjälp av EPS-metoden (läs mer i Kap 5.3) och resultatet erhölls i 
form av ELU/verktyg. Eftersom metoden inte kan tillämpas för energiförbrukning, 
beräknades i stället elproduktionens miljöpåverkan i form av råvaruförbrukning och utsläpp 
som sedan kunde tas med i viktningen. Förbrukning av biomassa och utsläpp av PM 
(partikulärt material) har inte inkluderats i viktningen, eftersom tillgängliga EPS-index för 
dessa aspekter saknas.  
  

5.2 Inventering  

 
Balinit Futura-beläggningen kallas även för TiAlN (titanaluminiumnitrid) och består av 50 % 
titan och 50 % aluminium, samt nitrid från reaktionsgasen [51]. Beläggningen är optimalt 3 
my (mikrometer) tjock. Tapparna beläggs i Halmstad, och under processen förbrukas ca. 0,5 
kWh el per verktyg.   
Balinit A eller TiN (titannitrid) innehåller bara titan förenat med kväve, och är vanligtvis 4 my 
tjock. Beläggningen sker i Halmstad, och den förbrukade elmängden är även här ca. 0,5 kWh. 
Balinit Hardlube eller Super B-beläggningen består av två olika skikt: en ca. 4 my tjock 
Futura och ett ca. 2 my tjockt lager av Balinit C vilket i sin tur består av WC/C 
(volframkarbid samt kol i grafitform som tas från acetylengas). Vid tillverkning av Hardlube-
beläggning går åt ca. 75 % mer elenergi än i de andra fallen, d.v.s. ca. 0,9 kWh [52]. 

 
Det kan finnas små variationer i tjockleken som kan bero på tappens utseende, fixturering och 
fyllnadsgraden i beläggningsugnen, men är normalt mindre än +-0,5 my [53]. Som 
utgångspunkt för beräkning av råvaruförbrukning har jag fastställt Futura-beläggningens vikt 
utifrån den uppmätta vikten av obelagda och belagda E050 M8-tappar. Jag har tagit värdena 
med två decimaler för att få en mer exakt vikt. Metodens svaghet är dock att den använda 
vågen endast hade en noggrannhet på 0,2 gram och den uppmätta viktskillnaden kan därför 
skilja sig från verkligheten, men man får antagligen ändå en rimlig storleksordning. Balinit A- 
och Hardlube-beläggningens vikt beräknades utifrån deras optimala tjocklek. De olika 
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beläggningarna antas ha samma densitet (det finns inga densitetsmätningar på dem i 
dagsläget). Jag har bortsett från kvävets och kolets vikt i beläggningarna. 
 
Två av beläggningarna tillverkas i Halmstad, medan beläggning med Hardlube sker i 
Stockholm [54]. Transporten till Stockholm sker med DHL, medan transporten tillbaka till 
Dormer sköts av Posten [55]. Eftersom jag bara har fått transportuppgifter från Posten, har jag 
antagit att samma parametrar gäller för båda sträckorna. De angivna värden [56]:   

- maxlast: 10700 kg (beräkningen avser medeltung lastbil med 3,5-14 ton maxlast) 
- fyllnadsgrad: 50-75 % (medelvärde: 62,5 %) 
- motortyp: Euro 3 och 4 (jag gjorde båda beräkningar och tog medelvärdet) 
- snittförbrukning: 2,74 liter / 10 km 

Den exakta transportsträckan har inte uppgivits och jag använde mig därför av Via Michelins 
reseplanerare och fick 505 km för sträckans längd mellan Oerlikon Balzers i Stockholm och 
Dormer i Halmstad [57].  
 
Inventeringsdata finns i Bilaga 15. All data avser aktuella förhållanden.  
 

5.3 Viktning  

 
Värdering med EPS-metoden (Environmental Priority Strategies in product development) 
baseras på betalningsviljan hos en genomsnittlig OECD-medborgare för att undvika påverkan 
av mänskliga aktiviteter på fem skyddsobjekt: biologisk mångfald, människors hälsa, 
försörjningskapaciteten hos natursystem, icke-förnybara resurser samt estetiska och kulturella 
värden [58]. För viktning av olika miljöpåverkan (så som resursförbrukning och utsläpp) 
används ett miljöbelastningsindex med enheten ELU/kg (Environmental Load Unit). En ELU 
motsvarar ca. 1 Euro. 
 
Viktning har utförts med avseende på resursförbrukning (i form av råvaror till både 
ytbeläggning och elgenerering), samt utsläpp till luft från elproduktion och transporter. Efter 
att ha summerat alla normaliserade EPS-index för respektive beläggning, erhöll jag följande 
resultat:  
 
Balinit Futura: 0,00163 ELU /verktyg 
Balinit A: 0,0270 ELU/verktyg; 
Balinit Hardlube: 28,29 ELU/verktyg  
 
Enligt den viktade miljöpåverkan kan man alltså konstatera att av dessa tre beläggningstyper 
är Futura det bästa alternativet ur miljösynpunkt, medan Hardlube är den minst miljövänliga 
beläggningen. Den jämförelsevis stora skillnaden mellan ELU-talen för de första två 
alternativen och Hardlube beror med störst sannolikhet på den långa transportsträckan och 
volframets relativt stora miljöpåverkan jämfört med de andra använda metallerna. 
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6. Kvalitetsbedömning av inventeringsdata 

 

De data som används för att beskriva kvaliteteten och tillförlitligheten av insamlade data 
kallas för metadata [59]. Tabell 1 visar de indikatortal som jag använt mig av vid framtagande 
av metadata. All data tilldelas en kvalitetsindex som består av fem siffror för respektive 
dataområde. Ju lägre siffra, desto bättre datakvalitet. Summan av de angivna indikatortalen för 
en viss data beskriver dess säkerhet. T.ex. 5 ger högsta möjliga kvalitet, medan 25 innebär 
lägst kvalitet. Genom att använda metadata kan brister i analysen lättare identifieras och 
korrigeras. Det är av stor vikt att data som har störst inverkan på studiens resultat har så bra 
kvalitet och tillförlitlighet som möjligt.  
 
Tabell 1. Indikatortal för kvalitetsbedömning av inventeringsdata [60] 
Indikatortal 1 2 3 4 5 
A. Pålitlighet 

 
 
 
 

Verifierade 
data 
baserade på 
mätningar 
 

Verifierad data 
delvis 
baserade på 
antaganden 
eller icke 
verifierade 
data base-
rade på 
mätningar 

Icke 
verifierade 
data delvis 
baserade på 
andaganden 

Kvalificerad 
uppskattning 

Icke-kvalificerad 
uppskattning 

B. Kom-
pletthet 
 

 

Representa-
tiva data från 
tillräckligt 
många 
platser för en 
längre 
tidsperiod.  
 

Representati-
va data från 
några platser 
för en adekvat 
tidsperiod 
 

Representati-
va data från 
adekvata 
platser för en 
kortare 
tidsperiod 

Representativa 
data från ett 
fåtal platser för 
kortare perioder, 
eller 
ofullständiga 
data från ett 
adekvat antal 
platser och 
tidsperioder 

Okänt 
representativitet 
eller 
ofullständiga 
data från ett 
fåtal platser 
och/eller kortare 
perioder 

C. Tidskkor-
relation 

Mindre än 3 
års skillnad 
mot studien 
 

Mindre än 6 
års skillnad 
mot studien 

Mindre än 10 
års skillnad 
mot studien 

Mindre än 15 
års skillnad mot 
studien 

Åldern av data 
är okänd eller 
mer än 15 år 

D. Geogra- 
fisk kor-
relation 
 

 

Data täcker 
området för 
studien 
 

Medeldata från 
ett större 
område som 
inkluderar 
studien 

Data från 
område med 
liknande 
produktions-
förhållanden 

Data från 
område med 
nästan liknande 
produktions-
förhållanden 

Data från okänt 
område eller 
med mycket 
olika 
produktions-
förhållanden 

E. Teknisk 
korrela-
tion 

Data från 
företag, 
processer 
och material 
som studeras 

Data från 
processer och 
material, men 
från olika 
företag 

Data från 
processer och 
material från 
olika andra 
process-
teknologier 

Data från 
liknande mate-
rial och pro-
cesser med 
samma pro-
cessteknologi 

Data från 
liknande 
material och 
processer med 
annorlunda 
process-
teknologi 
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6.1 Metadata – Massflöde 

 
Resultat av vägningar: 1+1+1+1+1=5 
Data för beräkningen av den kapade stångens vikt: 1+1+1+1+1=5 
 

6.2 Metadata – Ståltillverkning 

 
Råvaruförbrukning: 2+1+1+1+1=6 (mängden förbrukad naturgas har uppskattats) 
Energiförbrukning: 4+1+1+1+1=8 (andelen el och naturgas i den totala energiförbrukningen 
har antagits) 
Utsläpp: 1+1+1+1+1=5 
Elproduktionens miljöpåverkan: 1+1+4+2+1=9 (10-15 år gamla data för europeisk medelel) 
 

6.3 Metadata – Gängtappstillverkning 

 
Råvaruförbrukning: 1+1+1+1+1=5 
Kemikalieförbrukning: 1+1+1+1+1=5 
Energiförbrukning: 1+1+1+1+1=5 
Utsläpp: 1+1+1+1+1=5 
Avfall: 1+1+1+1+1=5 
Elproduktionens miljöpåverkan: 1+1+4+2+1=9 (10-15 år gamla data för svensk medelel) 
Fjärrvärme- och fjärrkylaproduktionens miljöpåverkan: 1+1+1+2+1=6 (data avser Svensk 
Fjärrvärme) 
 

6.4 Metadata – Ytbeläggning 

 
Beläggningens sammansättning: 1+1+1+1+1=5 
Energiförbrukning: 1+1+1+1+1=5 
Förbrukning av vatten och reaktionsgaser: 1+1+1+1+1=5 
Utsläpp: 1+1+1+1+1=5 
Elproduktionens miljöpåverkan: 1+1+4+2+1=9 (10-15 år gamla data för svensk medelel) 
Fjärrvärmeproduktionens miljöpåverkan: 1+1+1+2+1=6 (data avser Svensk Fjärrvärme) 
 

6.5 Metadata – Transporter 

 
Lastbilstransport mellan Kapfenberg och Wels: 2+1+1+1+1=6 (förenklingar vid beräkningar 
med avseende på motortyp, motorvägstransport, lastens vikt, snittförbrukning) 
Tågtransport mellan Wels och Stockholm: 2+1+1+1+1=6 (antaganden: tågtyp, elmix) 
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Färjetransport mellan Rostock och Trelleborg: 1+1+1+1+2=6 (fyllnadsgrad från ett annat 
företag) 
Lastbilstransport mellan Trelleborg och Halmstad: 2+1+1+1+1=6 (förenklingar vid 
beräkningar med avseende på motortyp, motorvägstransport, lastens vikt och sträckans längd) 
Lastbilstransport mellan Halmstad och Helsingborg: 4+1+1+1+1=8 (rimliga antaganden) 
Lastbilstransport mellan Helsingborg och Schiedam: 2+1+1+1+1=6 (förenklingar när det 
gäller motortyp, motorvägstransport, bränsleförbrukning, och sträckans längd) 
Färjetransporten mellan Malmö och Travemunde: 1+1+1+1+1=5 
Flyg- och lastbilstransport mellan Schiedam och Göteborg: 4+1+1+1+1=8 (rimliga 
antaganden) 
Utsläppsdata: 1+2+1+3+1=8 (osäkra mätdata som avser svenska förhållanden)  
 

6.6 Metadata – Jämförande analys av tre beläggningstyper 

 
Beläggningarnas vikt: 2+1+1+1+1=6 (baserade på mätning, men vågen hade otillräcklig 
nogrannhet) 
Beläggningarnas sammansättning och elförbrukning: 1+1+1+1+1=5 
Elproduktionens miljöpåverkan: 1+1+4+2+1=9 (10-15 år gamla data för svensk medelel) 
Transportens miljöpåverkan:  

- Parametrar Halmstad – Stockholm: 4+1+1+1+2=9 (data tagna från ett annat företag) 
- Parametrar Stockholm – Halmstad: 2+1+1+1+1=6 (vissa förenklingar och 

antaganden med avseende på transportsträcka, fyllnadsgrad och motortyp) 
- Utsläppsdata: 1+1+1+1+1=5 

Viktningsindex: 2+1+3+1+1=8 (EPS-metoden i sig innebär en del förenklingar och 
antaganden; samt värdena är från 2002) 

 

6.7 Metadata – Avfallshantering 

 
Återvinningsgrad: 1+2+1+2+1=7 (data från två svenska företag) 
Data om energi- och miljövinst: 1+1+5+1+1=9 (ca. 14-19 år gamla data) 
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7. Miljöpåverkansbedömning 

 
I denna fas av en livscykelanalys sammanställs alla komplexa data från inventeringen. En 
miljöpåverkansbedömning kan bestå av tre steg: klassificering, karakterisering och viktning 
(läs mer i Kap 2.3). I den här LCA:n görs ingen viktning av resultatet, eftersom jag anser att 
den ger en alltför förenklad bild av verkligheten och inte skulle vara informativ för arbetets 
syfte. Det finns dessutom ingen allmänt accepterad viktningsmetod, utan de baseras på 
subjektiva värderingar av olika miljöproblem. Klassificering och karakterisering tillämpas 
däremot i de fall där det är möjligt, d.v.s. för de flesta utsläppen.  
 
Energi-, resursförbrukning och avfall utgör en relativt betydande del av systemets 
miljöpåverkan, framförallt i samband med ståltillverkning, gängtappstillverkning och 
ytbeläggning. Dessa datakategorier kan desvärre inte inkluderas i klassificeringen och 
karakteriseringen, jag har därför sammanställt dem i en separat tabell (se Bilaga 16). På så sätt 
är det möjligt att väga samman gemensamma aspekter vid dessa tre aktiviteter och se vilka 
huvudsakliga skillnader som finns deras i energi-, resursanvändning och eventuell 
avfallsproduktion. Avfallshantering har också inkluderats i denna tabell för att kompensera 
för energi- och råvaruvinsten som den medför. I samma tabell har den totala mängden använd 
energi, förbrukade råvaror och producerade avfall har beräknats för hela livscykeln. Obs.: 
transporternas energibehov ingår inte i energiförbrukningen.   
 
Jag har sorterat – klassificerat - utsläppsdata i följande miljöeffektkategorier (för mer 
detaljerad beskrivning se Bilaga 17) [61]:  

- Global uppvärmning (Global Warming Potential, GWP) 
- Försurning (Acidification Potential, AP) 
- Övergödning (Eutrophication Potential, EP) 
- Bildning av fotokemiska oxidanter (Photochemical Oxidant Creation Potential, 

POCP)  
 
En femte viktig miljöeffektkategori är ozonskiktsuttunning (Ozon Depletion Potential, ODP), 
men inga av de aktuella utsläppen bidrar till just denna, den tas därför inte med. För att kunna 
jämföra olika utsläpp inom samma miljöeffektkategori, använder man sig av ekvivalentvärden 
som erhålls genom att multiplicera inventeringsdata med en – för ämnet given - 
karakteriseringsfaktor. Summan av utsläppen inom respektive miljöeffektkategori uttrycks i 
form av följande ekvivalentenheter: 

- GWP: gram CO2-eq 
- AP: gram SO2-eq 
- EP: gram PO4

3--eq 
- POCP: gram C2H4-eq 

Bilaga 18 visar klassificering och karakterisering av inventeringsdata från de olika faserna 
under livscykeln. Resultatet anges i respektive ekvivalentenhet per funktionell enhet.  
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8. Tolkning av resultat 

 

8.1 Energi-, resursförbrukning och avfall 

 
Stålverkets energiförbrukning utgör en betydande del av de totala energibehovet under 
livscykeln (ca. 1050 kJ av det totala 1700 kJ). Figur 9 visar hur mycket energi de olika 
processerna förbrukar i förhållande till varandra. De olika energisorterna har summerats, så att 
vid Dormer ingår både el, fjärrvärme och fjärrkyla, och vid Oerlikon Balzers ingår el och 
fjärrvärme i energiförbrukningen. Återvinningen av uttjänta gängtappar  
besparar knappt 1% av livscykelns totala energibehov.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figur 9. Energiförbrukning vid ståltillverkning, gängtapps- 
 tillverkning, ytbeläggning och avfallshantering 

  
 
Det finns fyra resurser som både förbrukas vid stål-, gängtappstillverkning och ytbeläggning: 
vatten, råolja, naturgas och uran. Kväveförbrukning är också en gemensam aspekt, men p.g.a. 
databrist har jag inte kunnat ta med Böhlers användning av kväve. I alla fyra fallen förbrukar 
Böhler mest av råvaran, medan Oerlikon Balzers förbrukar minst per funktionell enhet. 
Mönstret är alltså detsamma som för energiförbrukningen. Ståltillverkningen kan därför sägas 
vara den mest energi- och resursintensiva processen av dessa fyra produktionsaktiviteter, om 
man bara tittar på de gemensamma råvarorna. Vid varje steg används dessutom vissa 
specifika råvaror: 

- Böhler: syrgas, skrot, metallurgiska tillsatser   
- Dormer: legerat stål, olika oljor, emulsioner och rengöringsmedel 
- Oerlikon Balzers: acetylengas 

De olika elmixar som användes vid beräkning av elgenereringens miljöpåverkan har gjort att 
kol förekommer bland ståltillverkningens råvaror, medan biomassa står med som resurs vid de 
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svenska fabrikerna. Avfallshanteringen reducerar mängden vatten, kol, råolja och naturgas 
som behövs under livscykeln, besparingen är dock relativt obetydlig i förhållande till 
helheten. Följande figurer visar hur mycket av de – för alla fyra aktiviteter – gemensamma 
resurser förbrukas i de enskilda fallen: 
 
 

                          

Figur 10. Vattenförbrukning vid ståltillverkning, gängtapps- 

                               tillverkning, ytbeläggning och avfallshantering 

 
 

                          

 Figur 11. Förbrukning av råolja vid ståltillverkning, gängtapps- 

 tillverkning, ytbeläggning och avfallshantering 
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Figur 12. Förbrukning av naturgas vid ståltillverkning, 

gängtappstillverkning, ytbeläggning och avfallshantering 

 

8.2 Miljöeffektkategorier 

 
Vid miljöpåverkansbedömningen har även transporter inkluderats, så att här finns sammanlagt 
fem aktiviteter att jämföra. När de olika utsläppens bidrag till de fyra miljöeffektkategorier 
beräknats kunde man i tre fall hitta ett relativt tydligt mönster (se Figur 13, 14 och 15). 
 
 

                          

Figur 13. De olika aktiviteternas bidrag till den globala uppvärmningen 

under livscykeln 
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Figur 14. De olika aktiviteternas bidrag till försurningen under livscykeln 

 
 

                           

Figur 15. De olika aktiviteternas bidrag till övergödningen under livscykeln 

 
 
När det gäller dessa tre miljöeffektkategorier, är det ståltillverkningen som dominerar, även 
om till övergödningen och den globala uppvärmningen bidrar transporterna avsevärt. Minst 
miljöpåverkande är ytbeläggningen. Avfallshanteringens reduktion av miljöeffekter är också 
relativt betydande i förhållande till helheten, denna fas besparar i storleksordningen 10-20% 
av hela livscykelns förorenande utsläpp.  
 
Diagrammet över aktiviteternas bidrag till bildning av fotokemiska oxidanter visar på ett 
annorlunda samband:  
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Figur 16. De olika aktiviteternas bidrag till bildning av  

fotokemiska oxidanter under livscykeln 

 
 

Här spelar transporterna störst roll per funktionell enhet, ståltillverkningens betydelse är inte 
ens hälften så stor. Avfallshanteringen har störst inverkan i samband med denna miljöeffekt: 
mer än 35 % av utsläppen besparas tack vare återvinningen av uttjänta gängtappar.  
 

8.3 Mall för jämförelse av gängtappar 

 
Mallen baseras på den Excel-fil som innehåller alla genomförda beräkningar och datatabeller. 
Själva mallen har skapats i ett separat arbetsblad i början av Excel-dokumentet. Vid 
jämförelse av produkters miljöprestanda skall följande parametrar matas in i programmet:  
 

Tabell 2. Indata för jämförelse av olika produkter 

Gängtappens typ och dimension (1): E050 M8   

Gängtappens effektiva livslängd (2): 17,55 min 

Den färdiga, belagda gängtappens vikt (3): 20,1 g 

Gängtappens ämneslängd: 73,8 mm 

Stålstångens dimension (diameter): 8,35 mm 

Stålets densitet (4): 8000 kg/m3 

 
 
 
 
 
 
 



41 

 

Tabell 3. Forts.: Indata för jämförelse av olika produkter  

 

OBS! 

    1. Endast gängtappar med liknande dimensioner bör jämföras.   

 
  

  

  

2. I programmet "Product Selector" skall AMG 1.4 legerat stål väljas    

 
och skärdata beräknas. Genom att sedan trycka på "Eco" erhålls   

 
den effektiva livslängden i minuter. 

  

  

 
  

  

  

3. En serie på minst 60 tappar skall vägas och medelvärdet   

 
 skall anges med 1 decimals noggrannhet. 

  

  

 
  

  

  

4.  Olika ståltypers densitet: 

  

  

 

M2/S600: 8100 kg/m3   

 

M35/S705:  7900 kg/m3   

 

S590 Microclean:  8050 kg/m3   

 

S790 Microclean:  8000 kg/m3   

      
  
För att jämförelsen ska vara så noggrann och pålitlig som möjligt bör endast tappar med 
ungefär samma dimension jämföras: t.ex. M8 (d=8 mm) och 5/16 tum (d=7,93 mm) [62]. 
Utifrån ämneslängden samt stålets diameter och densitet räknas sedan automatiskt ut det 
kapade råämnets volym och vikt. Eftersom den funktionella enheten är en gängtapp som har 
en effektiv livslängd på 17,55 minuter vid gängning i AMG 1.4 legerat stål (se Kap 3.1), har 
jag tagit hänsyn till detta genom att – med hjälp av programmet - ta fram ett referensobjekt 
med en livslängd motsvarande 17,55 minuter. Om man t.ex. skulle ta en gängtapp som råkar 
ha samma vikt, ämneslängd och ståldensitet som E050 M8 har, men den effektiva livslängden 
i AMG 1.4 legerat stål skulle vara dubbelt så lång (35,1 min), så skulle referensobjektet väga 
hälften så mycket som en E050 M8, d.v.s. 10,05 g, därför att det räcker med ”hälften så 
mycket” gängtapp för att uppnå samma prestanda. Enligt denna princip har jag tagit fram en 
formel som beräknar både referensobjektets vikt och den erforderliga stålmängden. Det 
sistnämnda värdet tas fram genom att korrigera den kapade stålstångens vikt med kassationen 
(i form av en procentsats). De erhållna siffrorna står i arbetsbladet ”Massflöde – Dormer”, se 
Tabell 4 nedan. 
 
Beräkning av miljöpåverkan sker därefter utifrån dessa värden, på exakt samma sätt som vid 
analysen av E050 M8. I mallen ingår även en sammanställning av resultatet, med avseende på 
de huvudsakliga miljöaspekterna (se Tabell 5).  
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Tabell 4. De framtagna referensflöden vid jämförelse av olika produkter 

Referensflöden*:   Massflöde (g) 

Materialförlust 
vid kassation 
(% av det 
kapade 
råämnets vikt) 

Erforderlig stålmängd (g):    34,4   

      6,55 

Råämne efter kapning (g):    32,3   

        
Färdig gängtapp (med beläggning) 
(g):    20,1   

    *vid 17,55 min effektiv livslängd 
   

Tabell 5. Det erhållna resultatet vid jämförelse av olika produkter 

    E050 M8 E050 M8 Typ och dimension  

Förbrukning av energi: Totala energin (kJ) 1697,2 1697,2   

  

 

  

 

  

Förbrukning av resurser: Vatten (dm3) 5,06 5,06   

  

 

  

 

  

  Kvävgas (ml) 19,61 19,61   

  Legerat stål (g) 34,45 34,45   

  Kol (g) 12,89 12,89   

  Råolja (g) 12,24 12,24   

  Naturgas (g) 8,80 8,80   

  Uran (mg) 4,86 4,86   

  

 

  

 

  

Avfallsproduktion: Skrot, spån (g) 2,12 2,12   

  Olja (ml) 3,71 3,71   

  Oljeemulsion (ml) 10,59 10,59   

  

 

  

 

  

Bidrag till miljöeffekter*: GWP (g CO2-ekv.) 186,8 186,8   

  AP (g SO2-ekv.) 1,273 1,273   

  EP (g PO4
3--ekv.) 0,0725 0,0725   

  POCP (g C2H4-ekv.) 0,0130 0,0130   

     * GWP: Global uppvärmning 

      AP: Försurning 

       EP: Övergödning 

       POCP: Bildning av fotokemiska oxidanter 
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I tabellen utgör den E050 M8 gängtappens miljöpåverkan en möjlig jämförelsebas, dess 
kolumn ändras inte vid nya beräkningar. Det nya resultatet kommer att finnas i den 
blåmarkerade kolumnen, vars rubrik ändras automatiskt enligt den valda gängtappstypen. Om 
man vill jämföra detta med en annan produkts miljöprestanda, kan man flytta de erhållna 
värdena till kolumnen till höger och göra en ny beräkning. Genom att sedan jämföra siffrorna 
som hör till de respektive gängtapparna kan man enkelt bedöma vilken produkt som är bäst ur 
miljösynpunkt.  
 

8.4 Känslighetsanalys 

 
En känslighetsanalys av resultatet utförs för att se hur variationer i vissa valda parametrar och 
inventeringsdata påverkar analysens resultat. Denna känslighetsanalys omfattar följande 
parametrar: 

- Gängtappens dimension 
- Stålverkets elförbrukning 

 

8.4.1 Gängtappens dimension 

 
Jag har valt att undersöka hur valet av en annan dimension av E050 skulle påverkat resultatet. 
Vårt val representerade ett medelstort verktyg, eftersom den vanliga dimensionsskalan går 
från M3 till M20. Jag har haft möjlighet att utföra känslighetsanalysen av två alternativa 
dimensioner: M3 och M10, vilket kan vara lämpligt för att hitta en möjlig tendens som 
variation i dimensionen orsakar.  
 

Tabell 6. Beräkning av indata för två alternativa dimensioner 

  E050 M3  E050 M10 

Ämneslängd:  49,2 mm 81 mm 

Stålstångens diameter: 3,35 mm 10,45 mm 

Stålets densitet: 8000 kg/m3 8000 kg/m3 

          

Råämnets volym: 4,34E-07 m3 6,95E-06 m3 

Råämnets vikt: 3,47 g 55,58 g 

Den erforderliga 
stålmängden: 

3,7 g 59,22 g 

          

Tappens vikt:  2,32 g 34,67 g  

  SD: 0,101 g 0,119 g  

 
 
En viss gängtappstyp har alltid samma effektiv livslängd, oavsett storlek [63]. Jag vägde 
varsin serie av de båda dimensionerna (20 st M3 och 50 st M10), och genom att ta 
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medelvärdet fick jag fram den färdiga, belagda tappens vikt. Utifrån ämneslängden, 
stålstångens diameter och stålets densitet räknades ut det kapade råämnets vikt. Med hjälp av 
en lämplig procentsats har jag även tagit hänsyn till kassationen under 
tillverkningsprocesserna, och fick fram den erforderliga stålmängden. All indata visas i Tabell 
6 ovan.  
 
När jag gjorde beräkningarna för M3-tappen, kunde jag se en betydlig skillnad i fördelning av 
energi- och resursförbrukningen mellan de olika faserna, jämfört med M8:n. Energi-, vatten- 
och råoljeförbrukningen reducerades avsevärt för samtliga aktiviteter, förutom en: 
ytbeläggningen, där ingen förändring skedde jämfört med M8:n. Detta är i och för sig lätt att 
förstå: eftersom M3-tappens vikt är så mycket (ca. 10 gånger) lägre än M8:n, är det självklart 
att det vid produktion av stål och gängtappar går åt mycket mindre energi och resurser per 
funktionell enhet, därför att i alla dessa fall gjordes allokeringen enligt vikten. I 
ytbeläggningens fall gjorde jag däremot allokering utifrån antalet gängtappar, och påverkan 
från denna aktivitet är således inte känslig för storleksändringar. 
 
Effekten av den mindre dimensionen var inte lika markant vid miljöpåverkansbedömningen, 
det var fortfarande Böhler och transporterna som svarade för det största bidraget till de fyra 
miljöeffektskategorierna. Ytbeläggningen kom dock upp på tredje plats bakom dessa, 
förmodligen av samma anledning som ovan. Utsläppens fördelning mellan de olika faserna i 
livscykeln har alltså inte ändrats betydligt.  
 
När det gäller M10 gängtappen, kan man inte hitta någon större skillnad i energi- och 
resursförbrukningen jämfört med M8:n; i de flesta diagrammen sker i princip ingen 
förändring. Den relativa miljöpåverkan från olika aktiviteter förblir alltså densamma, vilket 
visar att valet av en något större dimension (som har drygt 50% större vikt) knappt innebär 
någon inverkan på resultatet. Jag kunde inte heller finna någon skillnad i de olika 
aktiviteternas bidrag till den globala uppvärmningen, försurningen, övergödningen och 
bildningen av fotokemiska oxidanter, jämfört med M8-tappen.  
 
Om man tittar på den matematiska skillnaden mellan de olika dimensionernas totala 
miljöpåverkan (som enkelt kan sammanställas i mallens tabell), kan man konstatera att 
miljöpåverkan i de flesta fall ändras nästan linjärt med vikten, eftersom livslängden är 
densamma för alla dimensioner av en E050 tapp [64]. Därför är det viktigt att man vid 
jämförelse av olika typer alltid utgår ifrån samma dimension – detta minskar osäkerheten 
avsevärt.  
 

8.4.2 Stålverkets elförbrukning 

 
Eftersom elförbrukningen under ståltillverkning utgör en betydande aspekt under livscykeln 
och har en stor inverkan på resultatet, har jag valt att undersöka hur förändringar i denna 
inventeringsdata hade påverkat studiens utgång. Jag fick ta del av företagets totala 
energiförbrukning där både el- och naturgasförbrukning ingick, men den exakta fördelningen 
mellan dessa var jag tvungen att anta. Jag anser att kombinationen av 80% el – 20% naturgas 
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är en rimlig uppskattning, men för att undvika osäkerheter har jag valt att göra om analysen 
med två alternativa möjligheter: 
 

• 50 % el – 50 % naturgas: Angående energiförbrukning och avfallsproduktion har det 
inte skett någon förändring, eftersom ingen av dessa aspekter påverkas av en ändrad 
fördelning mellan energisorterna. Däremot mängden av de resurser som behövs för 
elgenereringen har reducerats med ca. en fjärdedel. Fördelningen mellan de olika 
aktiviteternas påverkan ändras inte märkbart i dessa diagram.  
Om man tittar på miljöeffektkategorierna, kan man se att Böhlers bidrag har minskat 
något i förhållande till de andra faserna (p.g.a. den minskade elförbrukningen), i 
övergödningens fall blev det nu transporterna som bidrog till störst utsläpp; Böhler 
hamnade på andra plats.  
Vid beräkningen av de totala bidragen till de olika miljöeffektskategorier kan man se 
en minskning på ca. 30% vid två av fyra kategorier (bidraget till övergödningen och 
bildningen av fotokemiska oxidanter ändrades i princip inte). Detta är en relativt stor 
skillnad och kan öka osäkerheten vid jämförelse av olika produkter, även om jag inte 
anser att denna 50-50% fördelning är särskilt rimlig.   

 
• 70 % el – 30 % naturgas: Det finns knappt någon märkbar skillnad mellan de olika 

aktiviteternas bidrag (diagrammen visar samma mönster). De totala bidragen till 
global uppvärmning och försurning minskade även i detta fall, men minskningen var 
endast i storleksordningen 10%. Resursförbrukningen minskade i de fall där det 
baserades på elgenereringen: kolets mängd (som endast beror på elproduktionen vid 
stålverket och avfallsåtervinningen) reducerades kraftigast.  

  

8.5 Slutsatser och diskussion 

 
Man kan säga att det fanns tre huvudsakliga syften med examensarbetet: att skaffa kunskap 
om en E505 M8 gängtapps livscykel (främst med avseende på råmaterialets, 
gängtappstillverkningens, beläggningens och livslängdens påverkan), att göra en miljömässig 
jämförelse av de vanligaste beläggningstyperna, och att ta fram en praktisk mall som även kan 
tillämpas på andra produkter i utvecklingsarbetet.  
 
Vid utförande av livscykelanalysen var det framförallt de olika aktiviteternas relativa bidrag 
till diverse miljöeffekter som var mest intressant, och inte de exakta värden som jag kom fram 
till. Jag tycker att LCA:n väl uppfyller dess syfte. Man har kommit fram till att energi- och 
resursförbrukningen generellt är störst under ståltillverkningens fas (vid Böhler), som sedan 
följs av gängtappstillverkningen på Dormer och ytbeläggningen på Oerlikon Balzers – denna 
svarade för lägst förbrukning i de fall det var möjligt att göra en jämförelse. Till de 
gemensamma – och därmed jämförbara - resurserna hör vatten och de energikällor som 
behövs för produktion av el. Denna „förbrukningsordning” har inte heller påverkats av att jag 
i känslighetsanalysen tog en annan fördelning mellan energisorter vid Böhler. Här kan nämnas 
att transporternas energiförbrukning inte har tagits med i LCA:n, samt att det fanns vissa 
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resurstyper som var specifika för enstaka aktiviteter: t.ex. legerat stål och diverse 
oljekemikalier vid Dormer, eller reaktionsgaser vid ytbeläggningsprocessen.  
 
När det gäller utsläppens bidrag till den globala uppvärmningen, försurningen och 
övergödningen, är det fortfarande stålverket som spelar störst roll, även om en minskad andel 
elenergi vid Böhler kan medföra att den övergödande effekten i stället domineras av 
transporterna. Det är alltid transporterna som släpper ut mest sådana föroreningar som ger 
upphov till bildning av fotokemiska oxidanter. Detta kan förklaras med att denna miljöeffekt i 
det här fallet orsakas huvudsakligen av flyktiga kolväten (HC), som släpps bara ut av 
transporterna och har ingen annan källa under livscykeln. Dormer och Oerlikon Balzers (och 
den tillhörande elgenereringen) spelar även här en underordnad roll; ytbeläggningen släpper i 
alla kategorier ut minst förorenande gaser.  
 
Återvinning av skrot har en relativt stor betydelse för att minska miljöeffekterna, framförallt 
den globala uppvärmningen och bildningen av fotokemiska oxidanter. Energi- och 
resursförbrukningen påverkas däremot inte nämnvärt av denna fas.  
 
En slutsats från känslighetsanalysen är att ju mindre gängtappsdimension man tittar på, desto 
mer snedfördelning får man vid beräkning av energi- och resursförbrukningen samt 
utsläppens påverkan. Detta är p.g.a. att alla aktiviteter, förutom ytbeläggningen, allokerats 
enligt vikt, och deras miljöaspekter per funktionell enhet påverkas därför linjärt av en ändrad 
vikt. Vid ytbeläggningen fördelade man energi-, resursbehovet och utsläppen jämt mellan de 
belagda verkygen, oavsett storlek, vilket leder till att påverkan inte ändras om man tar en 
annan dimension.  
 
Det skulle vara intressant att undersöka hur pass dessa allokeringsmetoder är lämpliga för de 
enskilda processerna; hur energin, resurserna och utsläppen egentligen fördelas mellan 
produkter av olika storlekar. Jag bedömer att mer material / större yta innebär en längre 
bearbetningstid och större behov av energi, kemikalier osv. i de flesta industriella processerna, 
även om sambandet p.g.a. andra faktorer inte alltid är linjärt.  
 
En annan effekt av en mycket mindre dimension kan också vara att en mer betydande del av 
tappens vikt kommer att utgöras av beläggningen, vilket kan leda till att dess material behöver 
tas med i LCA:n. Detta har jag dock inte haft tid och möjlighet att undersöka mer ingående. 
För att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt bör man därför jämföra gängtappar av 
medelstorlek. 
 
Den mall som jag tagit fram för jämförelse av olika gängtappars miljöprestanda, baseras 
framförallt på olikheter i tre parametrar: livslängd, den färdiga tappens vikt och den 
erforderliga stålmängden. De två förstnämnda matas in direkt av användaren, medan 
stålmängden räknas automatiskt ut när man har angivit ämneslängden, stålstångens diameter 
och densitet. Det är – som sagt - av stor vikt att man tittar på tappar med ungefär samma 
dimension, för att undvika sådana avvikelser i resultatet som beror på storleksskillnaden. 
Själva jämförelsen görs när Excel-programmet kommer fram till hur stor miljöpåverkan 
orsakas av den enskilda produkten, och detta ställs samman i tabellform på mallens 
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arbetsblad. I denna tabell har jag huvudsakligen tagit med de gemensamma, viktigaste 
aspekterna och miljöeffektkategorierna. Det är dels upp till användaren vilka aspekter hon/han 
vill fokusera på vid jämförelse av produkter.  
 
Eftersom man vid känslighetsanalysen kom fram till att en ändrad fördelning mellan Böhlers 
energisorter kan leda till betydande skillnader i vissa av värdena, bör man i fortsättningen 
undersöka elbehovet lite närmare – t.ex. genom att titta på andra, liknande företags 
förbrukning eller tidigare studier. Själva stålverket ville tyvärr inte dela med sig denna 
information, dels kanske på grund av tidsbrist.  
 
En annan aspekt av osäkerheten i stålverkets elförbrukning är den använda elmixen. Jag har 
utgått ifrån data för europeisk medelel, vilket innebär en förenkling av verkligheten. De olika 
kombinationerna av energikällor som används för att producera el kan ge upphov till olika 
mycket utsläpp och förbrukning av resurser. Studiens tillförlitlighet skulle förbättras 
ytterligare om man undersökte vilken elmix som används av just detta företag.  
 
Vid sidan om LCA:n har jag jämfört tre vanliga beläggningsmaterial, som dels ger 
grundläggande information om skillnader i deras miljöpåverkan, dels kan användas som 
argument vid val av beläggning. Här har jag dock inte tagit hänsyn till skillnader i prestanda, 
d.v.s. hur de olika sorterna påverkar tappens livslängd.  
 
Med Excel är det även möjligt att – vid jämförelse - ändra ytterligare parametrar i programmet 
ifall vissa förhållanden under livscykeln (exempelvis transportsträcka, transportmedel) skiljer 
sig betydligt från en produkt till en annan. Det går även att uppdatera data om man så önskar, 
så att man tar hänsyn till t.ex. förändringar i produktionsmängd, energi-  eller 
kemikalieanvändning. Det är dock viktigt att se till att man alltid använder rätt formler och 
omvandlingsmetoder, samt att all indata inkluderas i det slutliga resultatet. Även om det finns 
färdiga LCA-beräkningsprogram att ta till, kan jag rekommendera även till andra företag att 
använda sig av Excel, eftersom den ger oerhört mycket flexibilitet och frihet både när det 
gäller beräkningen och utformningen. Nackdelen kan vara att det krävs kompetens och tid att 
skriva ett Excel-program, men det tar i och för sig också tid att lära sig hur ett färdigt program 
fungerar.   
 
Studien har naturligtvis sina begränsningar: vissa data saknas eller är osäkra, men jag tycker 
att jag i stort sett har lyckats fånga in de viktigaste aspekterna och miljöeffekterna. Störst 
osäkerhet finns i ståltillverkningens elbehov och den använda elmixen, jag rekommenderar 
därför att precisera dessa om det finns möjlighet. På så sätt åtgärdar man även bristen i 
jämförelse-beräkningarna. Avgränsningarna har gjort att första delen av livscykeln (skrotets 
tidigare livscykel), samt vissa avfallssorter m.m. har uteslutits, med jag tycker inte att dessa är 
av större betydelse med tanke på syftet med LCA:n. Antaganden har gjorts angående vissa 
parametrar för en del transportsträckor, samtidigt som jag bara har fått en förenklad bild av 
avfallshanteringen, och några av råvarorna (t.ex. kväveförbrukningen vid Böhler) var jag 
tvungen att helt utesluta. En liten del av alla data är relativt gamla (som data om energi- och 
miljövinsten av stålåtervinning eller de olika elmixarna), och det finns en viss grad av 
osäkerhet i mätningarna, främst p.g.a. begränsningar i vågens noggrannhet. Jag anser ändå att 
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de allra flesta data uppfyller kraven som analysens syfte ställer, och vågar därför påstå att 
LCA:n har en stor tillförlitlighet. En extern granskning av LCA:n skulle kunna vara bra för att 
se om en oberoende bedömare också drar samma slutsats. 
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Bilaga 1. - Produkttyper 

 
Gängtapp: verktyg som används för invändig gängning av hål (se Figur 17). Beroende på 
spårens utformning kan de delas in i rakspårs-, spiral- och gunnose-tappar (se Figur 21-23 i 
Bilaga 2). 
Ämne: råmaterial till skärande verktyg före hårdbearbetning (se Figur 18). 
Gängsnitt: verktyg som används till att skära utvändiga gängor (se Figur 19) [65]. 
Stickstål / triangelskär: ett svarvskär för avstickning (kapning) av rör i en svarv, kan även 
användas för att skapa ett cirkulärt spår i en stång eller ett rör (se Figur 20) [66].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Gängtapp                Figur 18. Gängtappsämne 

 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Gängsnitt                Figur 20. Stickstål / triangelskär 

 

(Bilder: hämtade från Dormer Tools AB) 
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Bilaga 2. - Olika delar på en gängtapp 

 
NOMENKLATUR  
A) Fyrkantsmått  
B) Skaftdiameter  
C) Midja  
D) Spår  
E) Stigning  
F) Utvändigt centrum  
G) Nominell diameter  
H) Faslängd  
I) Gänglängd  
J) Midjans längd  
K) Skaftlängd  
L) Fyrkantslängd  
M) Totallängd  
N) Spiralvinkel  
O) Gunnose-längd  
P) Gunnose-vinkel  
Q) Fasvinkel 
 
               
   
 
Figur 21. Olika delar på en gängtapp  

 
 
 
 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
Figur 22. Spiraltapp  Figur 23. Gunnose-tapp 

 

(Figurer: hämtade från www.dormertools.com, 2009-02-28)



58 

 

Ämne efter kapslipning (g): 27,3

Ämne efter centerless (g): 24,3

Ämne efter fyrkantsslip (g): 23,9

Tapp efter spårslipning (g): 20,1

Tapp efter gängslipning (g): 20,0

Tapp efter beläggning (g): 20,1

Bilaga 3. – Beräkning av massflöde 1.  
 
Preliminärt värde (3D-CAD modell) [67]:  

- Ursprungsvolym för det kapade råämnet: ca. 4041 mm3 
- Färdig volym: ca. 2461,2 mm3 
- Avverkad stålvolym: 1580,1 mm3 

 
S790-stålets densitet: 8000 kg/m3 � Avverkad vikt: 12,64 g 
 
Vägning: 
Beräkning av ämnets vikt efter kapning: 
ρ (densitet) = 8000 kg/m3 [68] 
l (längd) = 73,8 mm [69] 
d (diameter) = 8,35 mm [70] 
V (volym) = 4,041 x 10-6 m3 
m (vikt) = 32,3 g 
 
 
Tabell 7. Resultat av mätningar vid gängtappstillverkningens olika faser 

 
                        SD*=0,231 
 
    SD=0,100 
 
    SD=0,100 
 
    SD=0,094 
 
    SD=0,234 
 
    SD=0,231 
 
*Standardavvikelse 

 
 
Provstorlekarna var 3, 9, 75, 20, 75 och 75 st verktyg i respektive fall.  
 
Våg: KERN CPB 6K0.2 (Max. 6 kg, d=0,2 g) 
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Bilaga 4. – Beräkning av massflöde 2. 

 
Tabell 8. Massflödet efter korrigering med kassationen  

Produktionssteg 
Kassation (%) 

[71] 
Metallspån 

(g) 
Stålspån 

(%) 
Styckets vikt efter 

steget 
Massflöde 

(g) 
(Kapning av 
stångstål) 0 

  
32,3 

 
34,4 

Kapslipning   0,4 5,0 15,5 27,3 
 

29,0 

Tvätt   0 0,0 0,0 27,3 
 

29,0 

Härdning   2 0,0 0,0 27,3 
 

28,4 

Anlöpning   0 0,0 0,0 27,3 
 

28,4 

Rakhetskontroll 0 0,0 0,0 27,3 
 

28,4 

Centerless   1 3,0 11,0 24,3 
 

25,1 

Fyrkantsslipning 0,5 0,4 1,8 23,9 
 

24,5 
Rostskydds-
behandling 0 0,0 0,0 23,9 

 
24,5 

Mellanlager   0 0,0 0,0 23,9 
 

24,5 

Spårslipning   0 3,8 15,7 20,1 
 

20,6 
Gäng- och 
fasslipning 1 0,1 0,5 20,0 

 
20,3 

Tvätt 1   1 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 

Blästring   0 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 

Tvätt 2   0,2 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 
Rostskydds-
behandling 0 0,0 0,0 20,0 

 
20,1 

Tvätt 3   0 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 

Lasermärkning   0 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 

Tvätt 4   0 0,0 0,0 20,0 
 

20,1 

Beläggning   0 0,0 0,0 20,1 
 

20,1 

Färgmärkning   0,1 0,0 0,0 20,1 
 

20,1 

Packning   0 0,0 0,0 20,1 
 

20,1 

Transport ut   0 0,0 0,0 20,1   20,1 

 
Kassationsgraden avser en DIN M8 spiraltapp. 
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Bilaga 5. - Fakta om stål 
 
 
Ståltyper:  
 
Man kan dela upp stålmaterial i kolstål (eller olegerade stål) och legerade stål [72]. 
 
Olägerade stål har kol som legeringsämne, och kolinnehållet är sällan högre än 1,3%.  
 
Legererade stål innehåller viktiga legeringsämnen, vars innehåll kan variera. Om man har 
relativt liten mängd legeringsämnen pratar man om låglegerade stål, t.ex konstruktionsstål. 
Konstruktionsstål används vanligtvis till olika typer av konstruktioner, så som master, 
lyftkranar och tankar. För konstruktionsstål är draghållfasthet en viktig egenskap, och de är 
sällan värmebehandlade. En typ av konstruktionsstål är höghållfasta stål som även innehåller 
små mängder av t.ex. bor och kväve, och används bl a till byggkranar och säkerhetsdetaljer i 
bilar.  
 
Till höglegerade stål hör t. ex. rostfria och syrafasta stål med legeringsämnen som krom, 
nickel och molybden, de används när motstånd mot korrosion önskas. Verktygsstål legeras 
med relativt hög halt av kol, krom, volfram, molybden, kobolt, titan, vanadin m.fl. Viktiga 
faktorer för verktygsstål är slitstyrka, hårdhet och seghet, och de är ofta härdade. Snabbstål är 
en speciell grupp av verktygsstål som används exempelvis till borrar, fräsar och gängtappar.  
 
HSS-XS1 är ett s.k. pulversnabbstål utan kobolt, som är ett medel-legerat snabbstål (HSS: 
High Speed Steel) tillverkat av stålpulver som har goda egenskaper för bearbetning [73].  
 
Snabbstålen kännetecknas av att de är sega, hårda och slitstarka och har ett brett 
användningsområde som t.ex. borrar och gängtappar. Pulversnabbstål utan kobolt har en 
finare kornstruktur jämfört med det koboltlegerade varianten vilket resulterar i en 
nötningsbeständigare och slitstarkare produkt, samtidigt som materialet upplevs segare. 
Verktygen (speciellt gängtapparna och fräsarna) får därför väldigt bra egenskaper.  
 
 
Elektrisk ljusbågsugn:  
 
Består av ett eldfast kärl med tre elektroder nedstyckna genom kärlets lock [74]. Den kraftiga 
strömmen som leds till elektroderna bildar elektriska ljusbågar – detta ger energin som gör att 
skrotet och legeringsämnena smälter.  
 
 
Pulvermetallurgi: 
 
Processen börjar med att vatten eller gas blåses på en stråle av metallsmältan, och pulverkorn 
bildas med en genomsnittlig storlek av 50-100 mikrometer [75]. Metallpulvret pressas sedan 
till en så kallad grön kropp. Formningen sker i form av rullning eller smidning. I nästa steg 
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värmebehandlas stålet i en kontrollerad atmosfär (sintras) så att en fast kropp bildas [76].  
En fördel med pulvermetallurgi är att produkter kan framställas direkt nästan färdiga med ett 
minimum av efterbearbetning, vilket minskar även tillverkningskostnaderna. Man erhåller 
dessutom en god dimensionell precision och fin yta, som ger produkten förutsägbara 
egenskaper och bättre prestanda jämfört med konventionella stål. Gasatomiseringen leder till 
en unik renhet med förbättrade mekaniska egenskaper och låg nivå av ickemetalliska 
inneslutningar [77]. En förbättrad homogenitet resulterar i finare mikrostruktur och jämt 
fördelade karbider. 
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Bilaga 6. – Inventeringsdata för ståltillverkning 

 
 
Tabell 8. Inventerings- och normaliserade data för ståltillverkning vid Böhler  

 
Referensflöde (g 
stål/FE):  34,4 

 
Årlig produktion (g stål):  1,814E+11 

      Datakategori   Inventeringsdata (2007)  Normaliserade data  

Energiförbrukning [78]: el 4,40E+09 MJ/år 835,56 kJ/FE 

  naturgas 1,10E+09 MJ/år 208,89 kJ/FE 

    
 

  
 

  

Resursförbrukning:  naturgas 1,10E+09 MJ/år 4,025 g/FE* 

  internt skrot 75000 ton/år 14,2 g/FE 

  externt skrot 150000 ton/år 28,5 g/FE 

                         kol 
 

  0,44 g/FE 

                         krom 
 

  1,45 g/FE 

  
                       
molybden 

 
  1,72 g/FE 

                         vanadium 
 

  1,03 g/FE 

                         volfram 
 

  2,17 g/FE 

  
metallurgiska 
tillsatser 22000 ton/år 4,18 g/FE 

  vatten 13000000 m3/år 2,5 dm3/FE 

  syre 9300000 m3/år 1,8 dm3/FE 

Resursförbrukning kol 45 g/MJ 37,6 g/FE 
från elproduktion 
[79]**: råolja 8,0 g/MJ 6,68 g/FE 

  naturgas 5,6 g/MJ 4,68 g/FE 

  uran 0,0033 g/MJ 0,00276 g/FE 

    
 

  
 

  

Utsläpp till luft: CO2 44000 ton/år 8,36 g/FE 

       Utsläpp till luft CO2 132 g/MJ 110,3 g/FE 
       från 
elproduktion**: CO 0,105 g/MJ 0,0877 g/FE 

  NOx 0,373 g/MJ 0,3117 g/FE 

  SO2 1,05 g/MJ 0,877 g/FE 

  CH4 0,38 g/MJ 0,318 g/FE 

      *Naturgasens effektiva värmevärde: 51,9 MJ/kg  [80] 
   **data avser europeisk medelel:   

    värdena baseras på data från UCPTE som är en sammanslutning av energiproducenter i Europa, 

medlemsländerna är: Belgien, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Jugoslavien, Luxemburg,  
 Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike. 
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Bilaga 7. – Produktionsprocesser vid Dormer Tools AB 

 
Råmaterialet transporteras i form av stångstål till Dormers råmateriallager. Stängerna av S790 
snabbstål har en genomsnittslängd på 4,1 m och en diameter på 8,35 mm [81]. Densiteten är 
8000 kg/m3 [82].  
 
Mjukbearbetning / ämnestillverkning innefattar kapslipning, härdning, anlöpning, 
centerlesslipning och fyrkantsslipning [83]. 

• Kapslipning: ursprungsmaterialet kapas till rätt längd och slipas till rätt format.  

• Härdning: En termisk värmebehandlingsmetod som leder till en ökad hårdhet, 
hållfasthet och slitstyrka hos materialet. På Dormer tillämpas vakuumhärdning, som 
sker i speciella vakuumugnar vid en temperatur på 1200 °C. Efter uppvärmning sker 
en snabb nedkylning av godset med hjälp av kvävgas. Kylning av ugnen sker med 
vatten. Hårdheten vid härdning beror i första hand på stålets kolhalt, medan 
härdbarheten påverkas av olika legeringstillsatser [84].  

• Anlöpning: En termisk värmebehandlingsmetod som gör att spänningen minskar i 
materialet och segheten ökar. Stålet ska alltid anlöpas efter härdning. Dormers 
anlöpningsugn har en temperatur på 560 °C. Efter anlöpning får godset luftsvalna.  

• Centerlesslipning: en form av rundslipning där en roterande slipskiva slipar tappen till 
rätt diameter.  

• Fyrkantsslipning: tappens fyrkant skapas (se Bilaga 2). 
 
Färdigtillverkning / hårdbearbetning innefattar: spårslipning, gängslipning, fasslipning, 
blästring, lasermärkning. 

• Spårslipning: slipning av gängtappens spår (se Bilaga 2). 
• Gängslipning: slipning av gängtappens gängor.  

• Fasslipning: slipning av gängtappens fas (se Bilaga 2). 
• Blästring: metod för rengöring av ytor med hjälp av ett blästermaterial (sand) under 

högt tryck.  
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Bilaga 8. – Kemikalielista vid Dormer Tools AB  

 
Tabell 10. Kemikalieförbrukning vid Dormer Tools AB [85, 86] 

 

Kemikalieförbrukning (Dormer)

Handelsnamn

Kemisk eller 

teknisk produkt-

benämning

Användnings-

område

Utsläpps-

medium
Risk

Antifoam SE Serviceprodukter Skumdämpare 300 liter luft -

Aqqem 1907 Avfettningsmedel Rengöring 416 liter avfall, luft Xn

Celite 545 Filterhjälpmedel Oljefilter 4171 kg avfall Xn

Defoamer Skumdämpare Avfettning 225 liter avfall, luft -

Energol RC-R 100 Vakuumolja Smörjning 100 liter avfall, luft -

Hysol 3505 E Skäremulsion Kylning 1248 liter avfall, luft -

Hysol XF Skäremulsion Kylning 1100 liter avfall, luft Xi

Hypsin AWH-M Hydraulolja Smörjning 233 liter luft -

Hypsin AWS 46 Hydraulolja Smörjning 44785 liter luft -

Mobil DTE 27 Hydraulolja Smörjolja 1596 liter luft -

Mobil Vactra nr 2 Hydraulolja Smörjolja 2496 liter luft -

Mobil Velocite nr 6 Hydraulolja Smörjolja 624 liter luft -

Process AL Avfettningsmedel Avfettning 800 liter avfall, luft Xi

Proclean82 Avfettningsmedel Avfettning 200 liter avfall, luft Xi

Product 82/15 Slipolja Kylning 1664 liter luft -

Rustilo 705 Rostskyddsmedel Rostskydd 80 liter avfall, luft Xn

Safecoat DWX30 Rostskyddsmedel Rostskydd 1560 liter avfall, luft Xn

Sintolin Skäremulsion Kylning 80 liter avfall, luft

Ingen 

uppg.

Tampoclean Rengöringsmedel Rengöring 150 liter avfall, luft Xi/F+

Techniclean 251 Avfettningsmedel Avfettning 500 liter avfall, luft Xi

Techniclean 8580 Avfettningsmedel Rengöring 840 liter avfall, luft Xn

Techniclean AS 105 Avfettningsmedel Rengöring 416 liter avfall, luft Xn

Varicut G465 Spädolja Kylning/smörjning 50372 liter avfall, luft -

Kvävgas Gas Skyddsgas 130,0 m3
luft -

Farokoderna: Xi: irriterande

Xn: hälsoskadligt

F+: extremt brandfarligt

De kemikelier som är markerade med grå färg har inte tagits med i den vidare analysen, 

pga att det förbrukas mindre än 500 liter av dem årligen och de är varken 

hälsoskadliga, irriterande eller brandfarliga. 

Förbrukad mängd 

2008
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Bilaga 9. – Inventeringsdata för gängtappstillverkning 
 
 
Tabell 11. Inventerings- och normaliserade data för gängtappstillverkning vid Dormer Tools 

AB 

 

Referensflöde (g stål/FE):  
 

34,4 
   

      Datakategori   Inventeringsdata (2008) Normaliserade data  

Energiförbrukning [87]: el 8077000 kWh/år 333,2 kJ/FE 

  fjärrvärme 2111000 kWh/år 87,1 kJ/FE 

  fjärrkyla 835000 kWh/år 34,4 kJ/FE 

Resursförbrukning: vatten 12347 m3/år 1,8 dm3/FE 

  legerat stål [88] 231,973 ton/år 34,4 g/FE 

Resursförbrukning från biomassa 2,66 g/MJ 0,886 g/FE 

elproduktion1: råolja 10,4 g/MJ 3,47 g/FE 

  naturgas 0,23 g/MJ 0,077 g/FE 

  uran 0,0039 g/MJ 0,00130 g/FE 

Kemikalieförbrukning:  hydraulolja 49501 liter/år 7,35 ml/FE 

  skäremulsion 2348 liter/år 0,35 ml/FE 

  avfettningsmedel 3172 liter/år 0,47 ml/FE 

  rostskyddsmedel 1640 liter/år 0,24 ml/FE 

  spädolja 50372 liter/år 7,48 ml/FE 

  rengöringsmedel 150 liter/år 0,02 ml/FE 

  slipolja 1664 liter/år 0,25 ml/FE 

  filterhjälpmedel 4171 kg/år 0,62 g/FE 

  kvävgas 130 m3/år 19,30 ml/FE 

Avfall [89]: skrot, spån     2,12 g/FE 

  oljeavfall 25 m3/år 3,71 ml/FE 

  oljeemulsion 71,3 m3/år 10,59 ml/FE 

 Utsläpp till luft: oljedimma 974 kg/år 0,14 g/FE 

       från elproduktion1: CO2 13 g/MJ 4,3 g/FE 

  CO 0,0036 g/MJ 0,00120 g/FE 

  NOx 0,021 g/MJ 0,0070 g/FE 

  SO2 0,014 g/MJ 0,0047 g/FE 

  CH4 0,019 g/MJ 0,0063 g/FE 

       från produktion av            

       fjärrvärme2: fossilt CO2 76,3 g/kWh 23,92 g/FE 

      (siffrorna avser år 2007) NOx 0,158 g/kWh 0,0495 g/FE 

  svavelutsläpp 0,021 g/kWh 0,0066 g/FE 
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Tabell 12. Forts.: Inventerings- och normaliserade data för gängtappstillverkning vid Dormer 

Tools AB 

 

Vinst vid återvinning av metallavfall3: 
          

Energi: el -0,510 MJ/kg -1,080 kJ/FE 

Naturresurs: kol -717,5 g/kg -1,52 g/FE 

  naturgas -0,816 g/kg -0,00173 g/FE 

  råolja -1,125 g/kg -0,00238 g/FE 

  vatten -2,144 g/kg -4,540E-06 dm3/FE 

Utsläpp till luft: CO -0,206 g/kg -0,00044 g/FE 

  CO2 -1170,3 g/kg -2,48 g/FE 

  HC -0,341 g/kg -0,00072 g/FE 

  NOx -1,509 g/kg -0,00320 g/FE 

  SO2 -2,717 g/kg -0,00575 g/FE 

      

      1 data avser svensk medelel, som baseras på cirka 49 %  
   vattenkraft, 46 % kärnkraft, 5 procent kraftvärme m.m. [90] 
   

    2 data avser Reko-fjärrvärme (svensk 
fjärrvärme) år 2007 

     (Reko är en kvalitetsmärkning för svenska  
     fjärrvärmeleverantörer) [91] 

   

     3 data avser stålåtervinning i Sverige i 
början av 90-talet [92] 
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Bilaga 10. – Inventeringsdata för ytbeläggning 

 
Tabell 13. Inventerings- och normaliserade data för ytbeläggning vid Oerlikon Balzers 

 

Referensflöde: 1 st verktyg 
 

Årlig produktion:  1815372 st verktyg 
 

      

Datakategori   Inventeringsdata (2008) 
Normaliserade 

data  

Energiförbrukning [93]: El  1339974 kWh 205,0 kJ/FE 

  Fjärrvärme 69130 kWh 10,6 kJ/FE 
Förbrukning av 
reaktionsgas: N2 550 liter 0,3 ml/FE 

  Acetylen 16 kg 8,8 mg/FE 

Resursförbrukning: Vatten 1368 m3 0,75 dm3/FE 

Resursförbrukning från  biomassa 2,66 g/MJ 0,545 g/FE 

elproduktion [94]*: råolja 10,4 g/MJ 2,13 g/FE 

  naturgas 0,23 g/MJ 0,047 g/FE 

  uran 0,0039 g/MJ 0,00080 g/FE 

    
 

  
 

  

Utsläpp till vatten: 
Alkaliskt 
sköljvatten 80 m3 44,07 ml/FE 

Utsläpp till luft   
 

  
 

  

    från elproduktion*: CO2 13 g/MJ 2,7 g/FE 

  CO 0,0036 g/MJ 0,00074 g/FE 

  NOx 0,021 g/MJ 0,0043 g/FE 

  SO2 0,014 g/MJ 0,0029 g/FE 

  CH4 0,019 g/MJ 0,0039 g/FE 

       från produktion av    
 

  
 

  

       fjärrvärme [95]**: fossilt CO2 76,3 g/kWh 2,91 g/FE 

  NOx 0,158 g/kWh 0,0060 g/FE 

  svavelutsläpp 0,021 g/kWh 0,0008 g/FE 

      

      * data avser svensk medelel, som baseras på cirka 49 %  
   vattenkraft, 46 % kärnkraft, 5 procent kraftvärme m.m. 
   

      ** data avser Reko-fjärrvärme (svensk fjärrvärme, 2007) 
   (Reko är en kvalitetsmärkning för svenska  

    fjärrvärmeleverantörer) 
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Bilaga 11. – Fakta om beläggning    

 
TiAlN (Titanaluminiumnitrid) – Balinit Futura  är en beläggning som består av fler skikt 
och appliceras med PVD-teknik* [96]. Depositionstekniken heter gnistförångning eller arc-
teknik**. Materialet uppvisar hög seghet och oxidationstemperatur vilket gör det idealiskt för 
höga skärhastigheter och matningar samtidigt som livslängden förbättras [97]. TiAlN-
beläggningen är lämplig både för borrning och gängning, och även lämplig för applikationer 
där torrbearbetning är önskad. Oerlikon Balzers siktar på en tjocklek av 3 my, men den kan 
variera beroende på tappens utseende, hur den fixtureras och fyllnadsgraden i 
beläggningsugnen [98]. Den normala variationen är mindre än +-0,5 my. Företaget köper in 
sina targets (d.v.s. metallerna som förångas) av speciella leverantörer.  
 
 
*PVD-teknik eller Physical Vapor Deposition:  
Processen äger rum i vakuum vid 150-500 °C [99]. Beläggningsmetallen som har hög renhet 
förångas med hjälp av värme eller jonbombardering. Man leder samtidigt in en reaktionsgas 
(kväve eller kolhaltig gas) som förenar sig med metallångan och bildar ett tunt skickt som 
binder hårt till verktyget. För att erhålla en jämn tjocklek roteras stycket med jämn hastighet 
runt flera axlar. I PVD-processen ingår flera olika depositionstekniker: gnistförångning (eller 
arc-teknik), sputtring, jonplätering och elektronstråleförångning.  
 
 
** Gnistförångning (eller arc-förångning, arc-teknik):  
Metoden är lämplig för att genomföra ytbeläggningar med flera metallkomponenter (som t.ex. 
TiAlN) samt är utmärkt för massproduktion och till komplexa geometrier. Processen börjar 
med att tända en gnista mot metallen som ska förångas [100]. Ett magnetfält används för att 
kontrollera gnistorna när de rör sig över metallen och förångar den. Förångningen resulterar i 
en joniserad metallgas, joniseringsgraden är över 90%. Det högjoniserade metallplasmat gör 
att en elektrisk spänning (s.k. biasspänning på 1-2 kV) uppstår, och metalljonerna accelererar 
mot objektet som skall beläggas. 
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Bilaga 12. – Inventeringsdata för transporter 

 
Tabell 14. Inventeringsdata för de olika transportsträckorna 

Transport-

sträcka

Sträcka    

(i km)
Trafikslag

Fordons-

typ

Maxlast 

(ton)

Motortyp 

och 

bränsletyp/

kvalitet

Fyllnads-

grad (%)

Lastens 

vikt 

(ton)

Bränsle-

förbruk-

ning 

(liter/10 

km)

1.
Kapfenberg-

Wels [101]
185 lastbil

medel-

tung 

lastbil (14-

28 ton)

26 Euro 3-4-5 20 5,2 3,2

2.
Wels-

Rostock
935 eltåg kombitåg -

Europeisk 

medelel 

(UCPTE)

- 800 -

3.

Rostock-

Trelleborg 

[102]

160 fartyg färja
1 % svavel-

halt
62 7320 -

4. 

Trelleborg-

Halmstad 

[103]

171 lastbil

tung 

lastbil        

(28-40 

ton)

40 Euro 3-4-5 55 22 3,5

5.

Halmstad-

Helsingborg 

[104]

79 lastbil
paketbil 

(diesel)
1,4 - 50 0,7 1

6.
Helsingborg-

Schiedam
700 lastbil

medel-

tung 

lastbil (14-

28 ton)

26 Euro 4-5 77 20,0 3,25

7.

Malmö-

Travemun-

de[105]

261 fartyg färja
1 % svavel-

halt
62 9000 -

8.
Schiedam-

Eindhoven
121 lastbil

medel-

tung 

lastbil (14-

28 ton)

26 Euro 3-4-5 70 18,2 3,2

9.
Eindhoven-

Göteborg
550 flyg

Airbus 

300-B4
45 - 70 31,5 -
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Tabell 15. Beräkningar för sträcka 1 [106]. 

 
1.  Total bränsleförbrukning: 59,2 liter 

     

         

 

Utsläppsdata* (g/liter) Euro 3 Euro 4 Euro 5 

    

 

HC 1,181 0,0648 0,0652 

    

 

CO 6,36 0,420 0,419 

    

 

NOx 21,74 14,6 8,4 

    

 

PM 0,522 0,0946 0,0945 

    

 

CO2 2620,8 2620,8 2620,8 

    

 

CH4 0,0236 0,0013 0,0013 

    

 

SO2 0,00333 0,00333 0,00333 

    

         

 

Utsläpp per sträcka (g) Euro 3 Euro 4 Euro 5 Medelvärde 

 

Normaliserade 

utsläpp (g/FE) 

 

HC 69,92 3,836 3,860 25,87 

 

HC 0,0001714 

 

CO 376,5 24,864 24,80 200,7 

 

CO 0,001329 

 

NOx 1287,0 864,3 497,28 1075,7 

 

NOx 0,007126 

 

PM 30,90 5,600 5,594 18,25 

 

PM 0,0001209 

 

CO2 155151 155151 155151 155151 

 

CO2 1,03 

 

CH4 1,397 0,07696 0,07696 0,7370 

 

CH4 4,883E-06 

 

SO2 0,1971 0,1971 0,1971 0,1971 

 

SO2 1,306E-06 

 
 
Tabell 16. Beräkningar för sträcka 2. 

 

2.  Beräkning med NTMCalc 
     

 
(inklusive data för bränsleproduktionens livscykel) 

  

       

 

Utsläpp per ton gods (g)     Normaliserade utsläpp (g/FE) 

 
CO2 870000000     CO2 37,46 

 
NOx 1700000     NOx 0,0732 

 
HC 88000     HC 0,0038 

 
CH4 500000     CH4 0,0215 

 
CO 120000     CO 0,0052 

 
PM 130000     PM 0,0056 

 
SO2 1600000     SO2 0,0689 
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Tabell 17. Beräkningar för sträcka 3. 

 

3. Beräkning med NTMCalc 
     

 
(inklusive data för bränsleproduktionens livscykel) 

  

       

 
          

   Utsläpp per sändning (g)     Normaliserade utsläpp (g/FE) 

  CO2  35000000     CO2 0,164710245 

  NOx 790000     NOx 0,003717746 

  HC 16000     HC 7,52961E-05 

  CH4 Ej tillg.     CH4 Ej tillg. 

  CO 57000     CO 0,000268242 

  PM 23000     PM 0,000108238 

  SO2 240000     SO2 0,001129442 

 

 

Tabell 18. Beräkningar för sträcka 4. 

 

4. 
Total 
bränsleförbrukning: 

59,85 liter     
   

         

 
Utsläppsdata** (g/liter) Euro 3 Euro 4 Euro 5   

   

 
HC 0,916 0,0502 0,0505   

   

 
CO 6,32 0,355 0,353   

   

 
NOx 21,7 14,8 8,35   

   

 
PM 0,5 0,0786 0,0785   

   

 
CO2 2 621 2621 2621   

   

 
CH4 0,0183 0,00100 0,00101   

   

 
SO2 0,00333 0,00333 0,00333   

   

         

 

Utsläpp per sträcka (g) Euro 3 Euro 4 Euro 5 Medelvärde 

 

Normaliserade utsläpp 
(g/FE) 

 
HC 54,82 3,00 3,02 20,28 

 
HC 3,176E-05 

 
CO 378,25 21,25 21,13 140,21 

 
CO 0,0002195 

 
NOx 1298,75 885,78 499,75 894,76 

 
NOx 0,001401 

 
PM 29,93 4,70 4,70 13,11 

 
PM 2,053E-05 

 
CO2 156867 156867 156867 156867 

 
CO2 0,2456 

 
CH4 1,0953 0,0599 0,0604 0,4052 

 
CH4 6,344E-07 

 
SO2 0,1993 0,1993 0,1993 0,1993 

 
SO2 3,121E-07 
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Tabell 19. Beräkningar för sträcka 5. 

 
5.  Beräkning med NTMCalc 

     

 
(inklusive data för bränsleproduktionens livscykel) 

  

       

 
Utsläpp per sändning (g) 

  
Normaliserade utsläpp (g/FE) 

 
CO2  21000     CO2 9,70E-01 

 
NOx 33     NOx 1,52E-03 

 
HC 31     HC 1,43E-03 

 
CH4 0     CH4 0,00E+00 

 
CO 26     CO 1,20E-03 

 
PM 4,7     PM 2,17E-04 

 
SO2 5,3     SO2 2,45E-04 

 

 

Tabell 20. Beräkningar för sträcka 6. 

 
6.  Total bränsleförbrukning: 227,5 liter 

    

        

 
Utsläppsdata* (g/liter) Euro 4 Euro 5 

    

 
HC 0,0648 0,0652 

    

 
CO 0,420 0,419 

    

 
NOx 14,6 8,4 

    

 
PM 0,0946 0,0945 

    

 
CO2 2620,8 2620,8 

    

 
CH4 0,0013 0,0013 

    

 
SO2 0,00333 0,00333 

    

        

 
Utsläpp per sträcka (g) Euro 4 Euro 5 Medelvärde 

 
Normaliserade utsläpp (g/FE) 

 
HC 14,74 14,83 14,79 

 
HC 2,39E-05 

 
CO 95,55 95,32 95,44 

 
CO 0,000154 

 
NOx 3321,5 1911 2616,25 

 
NOx 0,004225 

 
PM 21,52 21,50 21,51 

 
PM 3,47E-05 

 
CO2 596232 596232 596232 

 
CO2 0,9629 

 
CH4 0,2958 0,2958 0,2958 

 
CH4 4,78E-07 

 
SO2 0,7576 0,7576 0,7576 

 
SO2 1,22E-06 
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Tabell 21. Beräkningar för sträcka 7. 

 
7. Beräkning med NTMCalc 

     

 
(inklusive data för bränsleproduktionens livscykel) 

  

 
        

    Utsläpp per sändning (g)     Normaliserade utsläpp (g/FE) 

  CO2  70000000     CO2 0,2515 

  NOx 1600000     NOx 0,005748 

  HC 32000     HC 0,0001150 

  CH4 Ej tillg.     CH4 Ej tillg. 

  CO 110000     CO 0,0003951 

  PM 45000     PM 0,0001617 

  SO2 470000     SO2 0,001688 

              

 
 
Tabell 22. Beräkningar för sträcka 8. 

 
8. Total bränsleförbrukning: 38,72 liter 

     

         

 
Utsläppsdata* (g/liter) Euro 3 Euro 4 Euro 5 

    

 
HC 1,181 0,0648 0,0652 

    

 
CO 6,36 0,420 0,419 

    

 
NOx 21,74 14,6 8,4 

    

 
PM 0,522 0,0946 0,0945 

    

 
CO2 2620,8 2620,8 2620,8 

    

 
CH4 0,0236 0,0013 0,0013 

    

 
SO2 0,00333 0,00333 0,00333 

    

         

 

Utsläpp per sträcka (g) Euro 3 Euro 4 Euro 5 Medelvärde 

 

Normaliserade 
utsläpp (g/FE) 

 
HC 45,728 2,509 2,525 16,921 

 
HC 3,006E-05 

 
CO 246,26 16,26 16,22 92,92 

 
CO 0,0001651 

 
NOx 841,8 565,3 325,2 577,4 

 
NOx 0,001026 

 
PM 20,212 3,663 3,659 9,178 

 
PM 1,63E-05 

 
CO2 101477 101477 101477 101477 

 
CO2 0,1803 

 
CH4 0,9138 0,05034 0,05034 0,3382 

 
CH4 6,007E-07 

 
SO2 0,1289 0,1289 0,1289 0,1289 

 
SO2 2,29E-07 
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Tabell 23. Beräkningar för sträcka 9. 

 
9. Beräkning med NTMCalc 

     

 
(inklusive data för bränsleproduktionens livscykel) 

  

       

 
Utsläpp per sändning (g) 

  
Normaliserade utsläpp (g/FE) 

 
CO2  21000000     CO2 21,55 

 
NOx 130000     NOx 0,1334 

 
HC 21000     HC 0,02155 

 
CH4 Ej tillg.     CH4 Ej tillg. 

 
CO 27000     CO 0,02771 

 
PM Ej tillg.     PM Ej tillg. 

 
SO2 14000     SO2 0,01437 

   
        

   
        

   
        

* Utsläppsdata avser medeltung lastbil (14-28 ton 
maxlast) vid motorvägskörning         

** Utsläppsdata avser tung lastbil (28-40 ton maxlast) vid motorvägskörning 
  

 
Tabell 24. Sammanställning av utsläppsmängder från transporterna 

 
Totala utsläppsmängder från transporter (g/FE): 

    

        Sträcka CO2 NOx HC CH4 CO PM SO2 

1. 1,03E+00 7,13E-03 1,71E-04 4,88E-06 1,33E-03 1,21E-04 1,31E-06 

2. 3,75E+01 7,32E-02 3,79E-03 2,15E-02 5,17E-03 5,60E-03 6,89E-02 

3. 1,65E-01 3,72E-03 7,53E-05 Ej tillg. 2,68E-04 1,08E-04 1,13E-03 

4. 2,46E-01 1,40E-03 3,18E-05 6,34E-07 2,20E-04 2,05E-05 3,12E-07 

5. 9,70E-01 1,52E-03 1,43E-03 0,00E+00 1,20E-03 2,17E-04 2,45E-04 

6. 9,63E-01 4,22E-03 2,39E-05 4,78E-07 1,54E-04 3,47E-05 1,22E-06 

7. 2,51E-01 5,75E-03 1,15E-04 Ej tillg. 3,95E-04 1,62E-04 1,69E-03 

8. 1,80E-01 1,03E-03 3,01E-05 6,01E-07 1,65E-04 1,63E-05 2,29E-07 

9. 2,16E+01 1,33E-01 2,16E-02 Ej tillg. 2,77E-02 Ej tillg. 1,44E-02 

Totalt 62,818 0,231 0,027 0,022 0,037 0,006 0,086 
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Bilaga 13. – Inventeringsdata för avfallshantering 

 
Tabell 25. Inventerings- och normaliserade data för avfallshantering 

 

Referensflöde:  32,3 g 

   

       

    LCI stål* 

LCI 
återvunnet 

stål* 
Vinst vid 

återvinning 
Normaliserad 

vinst Enhet 

Energi 
(MJ/kg): el 2,10E+00 1,59E+00 5,10E-01 1,65E+01 kJ/FE 
Naturresurs 
(g/kg): kol 7,25E+02 7,55E+00 7,17E+02 2,32E+01 g/FE 

  naturgas 8,18E-01 2,48E-03 8,16E-01 2,64E-02 g/FE 

  råolja 1,16E+00 3,53E-02 1,12E+00 3,64E-02 g/FE 

  vatten 2,68E+00 5,36E-01 2,14E+00 6,93E-05 
dm3/

FE 
Emissioner till 
luft (g/kg): CO 3,22E-01 1,16E-01 2,06E-01 6,66E-03 g/FE 

  CO2 1,21E+03 3,97E+01 1,17E+03 3,78E+01 g/FE 

  HC 4,23E-01 8,21E-02 3,41E-01 1,10E-02 g/FE 

  NOx 2,06E+00 5,51E-01 1,51E+00 4,88E-02 g/FE 

  SO2 2,83E+00 1,13E-01 2,72E+00 8,78E-02 g/FE 

       *Gäller för produktion i Sverige i början av ´90-talet, vid 100 % återvinning.  
    Emissioner för elgenerering har inkluderats. [107] 
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Bilaga 14. - Fakta om återvinning av stål 

 
 
År 2003 tillverkades 965 Mton stål i världen, och behovet av stålprodukter ökar ständigt 
[108]. Ca. 40 % av den totala världsproduktionen är skrotbaserad, d.v.s. råvaran utgörs av 
återvunnet järn- och stålskrot. Resterande 60 % är malmbaserad produktion där råvaran främst 
består av järnmalm, men även här utgörs ca. 20 % av järnråvaran av skrot.  
Återvinningen av stål är viktig ur både ekonomisk och miljösynpunkt. Stål har egenskapen att 
det kan återvinnas obegränsat antal gånger. Vid smältning av skrot inordar järnatomerna sig i 
nya strukturer och kan därför bilda andra stålsorter. Skrotet kan också i hög utsträckning renas 
vid omsmältning, eftersom järn är ett ädlare ämne än de flesta andra legeringsämnen eller 
föroreningar som ingår i skrotet. Det återvunna stålet kan därför användas till nya 
högkvalitativa produkter.  
Det finns många anledningar till att återcirkulera stål: 
 

- Minskat utnyttjande av naturresurser 
- Minskade avfallsmängder som deponeras 
- Färre processteg – lägre tillverkningskostnader 
- Lägre energianvändning – minskade utsläpp av växthusgaser 

 
Skrot kan delas in i tre kategorier beroende på ursprung:  

• Internt skrot: uppstår vid ståltillverkning och återcirkuleras direkt till produktionen; 
den har en känd sammansättning. 

• Verkstadsskrot: uppstår vid bearbetning av stål t.ex. i verkstäder eller inom 
byggnadsindustrin.  

• Insamlingsskrot: uttjänta stålprodukter, t.ex. bilar. 
 
Återvinningsbranschen samlar in och levererar färdigbearbetat, kontrollerat och klassat skrot 
[109]. Skrotklasserna baseras på ursprung, legeringshalt, volymvikt, form, storlek och 
tjocklek. Skrotet hamnar sedan på stålverkets skrotgård som är det ingående skrotlagret. Efter 
lämplig kontroll och analyser smälts skrotråvaran ned i en ljusbågsugn, varefter följer 
ståltillverkningens övriga, ovan nämnda processer (se Figur 4) 
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Bilaga 15. – Inventeringsdata, beräkningar och viktning vid 

jämförelse av tre beläggningstyper 

 

Tabell 26. Inventeringsdata för tre beläggningstyper [110, 111] 

 

Vikt av E050 

M8:   utan Futura: 20,05 g 

    

 

med Futura: 20,07 g 

    

         

         

Beläggningstyp   
Tjocklek 

(µm) 

Vikt 

(mg) 

Metallförbrukning 

(mg/verktyg) 

Elförbruk-

ning (kWh/ 

verktyg) 

Elförbruk-

ning (MJ/ 

verktyg)   Ti Al W 

Balinit Futura   3 20 10 10 - 0,5 0,14 

Balinit A   4 26,7 26,7 - - 0,5 0,14 

Balinit Hardlube Futura 4 26,7 13,3 13,3 - -   

  

Balinit 

C 2 13,3 - - 13,3 -   

  Totalt 6 40 13,3 13,3 13,3 0,9 0,25 

 
 
Tabell 27. Elproduktionens miljöpåverkan vid tre beläggningstyper [112] 

     
        

Datakategori Inventerings-data 

Normaliserade data (g/verktyg) 

Futura 

Balinit 

A Hardlube 

Resursförbrukning: 

 

biomassa 2,66 g/MJ 0,369 0,369 0,665 

  

 

råolja 10,4 g/MJ 1,444 1,444 2,600 

  

 

naturgas 0,23 g/MJ 0,032 0,032 0,058 

  

 

uran 0,0039 g/MJ 0,00054 0,00054 0,00098 

  

  

    

  

  

Utsläpp:  

 

CO2 13 g/MJ 1,81 1,81 3,25 

  

 

CO 0,0036 g/MJ 0,00050 0,00050 0,00090 

  

 

NOx 0,021 g/MJ 0,0029 0,0029 0,0053 

  

 

SO2 0,014 g/MJ 0,0019 0,0019 0,0035 

    CH4 0,019 g/MJ 0,0026 0,0026 0,0048 

        * data avser svensk medelel, som baseras på cirka 49 %  

    vattenkraft, 46 % kärnkraft, 5 procent kraftvärme m.m. 
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Tabell 28. Transportens miljöpåverkan vid Hardlube beläggningen [113, 114] 

 

      

Transportens miljöpåverkan 
(Hardlube)     

  
       

  

  Transportsträcka:   
Halmstad-Stockholm och Stockholm-
Halmstad 

 
  

  Sträcka (km): 
 

1010 
  

  
 

  

  Trafikslag: 
 

lastbil 
  

  
 

  

  Fordonstyp: 
 

medeltung lastbil (3,5-14 
ton) 

 
  

 
  

  Maxlast (ton): 
 

10,7 
  

  
 

  

  Motortyp: 
 

Euro 3-4 
  

  
 

  

  Fyllnadsgrad (%): 
 

62,5 
  

  
 

  

  Lastens vikt (ton): 
 

6,69 
  

  
 

  

  
Bränsleförbrukning 
(liter/10 km): 2,74       

 
  

  
       

  

  Total bränsleförbrukning:  276,74 liter 
   

  

  
       

  

  
Utsläppsdata** 

(g/liter) Euro 3 Euro 4 
 

** Utsläppsdata avser medeltung 
lastbil med    

  HC 0,74 0,04 
 

3,5-14 ton maxlast vid 
motorvägskörning   

  CO 4,36 0,29 
    

  

  NOx 19,9 13,7 
    

  

  PM 0,38 0,06 
    

  

  CO2 2621 2621 
    

  

  CH4 0,0148 0,000764 
    

  

  SO2 0,00333 0,00333 
    

  

  
       

  

  
Utsläpp per 
sträcka (g) Euro 3 Euro 4 Medelvärde 

 

Normaliserade utsläpp 
(g/verktyg)   

  HC 204,79 11,07 107,93 
 

HC 3,24E-04   

  CO 1206,6 80,25 643,42 
 

CO 1,93E-03   

  NOx 5507,1 3791,3 4649,2 
 

NOx 1,39E-02   

  PM 105,16 16,60 60,88 
 

PM 1,83E-04   

  CO2 725336 725336 725336 
 

CO2 2,17E+00   

  CH4 4,096 0,2114 2,154 
 

CH4 6,46E-06   

  SO2 0,9215 0,9215 0,9215 
 

SO2 2,76E-06   
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Tabell 29. Sammanställning av de tre beläggningarnas miljöpåverkan 

 

  

Sammanställning av miljöpåverkan 

         Balinit Futura Balinit A Hardlube 

Resurs (g/verktyg): titan 0,01 26,7 13,3 

 

aluminium 0,01 - 13,3 

 

volfram - - 13,3 

 

biomassa 0,36944 0,36944 0,66500 

 

råolja 1,44444 1,44444 2,60000 

 

naturgas 0,03194 0,03194 0,05750 

 

uran 0,00054 0,00054 0,00098 

Utsläpp (g/verktyg): HC - - 0,00032 

 

CO 0,00050 0,00050 0,00283 

 

NOx 0,0029 0,0029 0,0192 

 

PM - - 0,000183 

 

CO2 1,81 1,81 5,42 

 

CH4 0,0026 0,0026 0,0048 

 

SO2 0,0019 0,0019 0,0035 

 
 
Tabell 30. Viktning av de tre beläggningstypernas miljöpåverkan [115] 

 
    

EPS-index (ELU/kg) 
    ELU/verktyg 

      Futura Balinit A Hardlube 

Resurs: titan 0,953 

 

9,53E-06 2,54E-02 1,27E-02 

  aluminium 0,44 

 

4,40E-06 - 5,87E-03 

  volfram 2 120 

 

- - 2,83E+01 

  råolja 0,5 

 

7,22E-04 7,22E-04 1,30E-03 

  naturgas 1,1 

 

3,51E-05 3,51E-05 6,33E-05 

  uran 1190 

 

6,45E-04 6,45E-04 1,16E-03 

Utsläpp: HC 2,14 

 

- - 6,92E-07 

  CO 0,33 

 

1,65E-07 1,65E-07 9,34E-07 

  NOx 2,13 

 

6,21E-06 6,21E-06 4,09E-05 

  CO2 0,108 

 

1,95E-04 1,95E-04 5,86E-04 

  CH4 2,7 

 

7,13E-06 7,13E-06 1,28E-05 

  SO2 3,27   6,36E-06 6,36E-06 1,15E-05 

   

Totalt: 0,00163 0,0270 28,29 
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Bilaga 16. – Miljöpåverkansbedömning: Energi-, 

resursförbrukning och avfall 

Tabell 31. Sammanställning av energi-, resursförbrukning och avfallsproduktion  

 

  Böhler Dormer Oerlikon B. Avfallshantering Totalt 

    
Norm. 

data 
Enhet 

Norm. 

data 
Enhet 

Norm. 

data 
Enhet 

Norm. 

data 
Enhet 

Norm. 

data 
Enhet 

En
er

gi
 

el (+naturgas) 1044,5 kJ/FE 332,1 kJ/FE 205,0 kJ/FE -16,49 kJ/FE 1565,1 kJ/FE 

fjärrvärme - - 87,1 kJ/FE 10,6 kJ/FE - - 97,7 kJ/FE 

fjärrkyla - - 34,4 kJ/FE - - - - 34,4 kJ/FE 

Totalt: 1044,5 kJ/FE 453,6 kJ/FE 215,6 kJ/FE -16,5 kJ/FE 1697,2 kJ/FE 

 

                

R
es

u
rs

 

vatten 2,47 dm3/FE 1,834 dm3/FE 0,75 dm3/FE -6,9E-05 dm3/FE 
5,06 dm

3 
/FE 

syrgas 1,77 dm3/FE - - - - - - 1,77 dm
3
/FE 

kvävgas - - 19,30 ml/FE 0,30 ml/FE - - 19,61 ml/FE 

acetylengas - - - - 8,81 mg/FE - - 8,81 mg/FE 

legerat stål - - 34,45 g/FE - - - - 34,45 g/FE 

 

skrot 42,73 g/FE - - - - - - 42,73 g/FE 

 

metallurgiska 

tillsatser 4,18 g/FE - - - - 
- - 

4,18 g/FE 

 

kol 37,60 g/FE -1,52 g/FE - - -23,20 g/FE 12,89 g/FE 

 

biomassa - - 0,886 g/FE 0,545 g/FE - - 1,43 g/FE 

 

råolja 6,68 g/FE 3,463 g/FE 2,13 g/FE -0,0364 g/FE 12,24 g/FE 

 

naturgas 8,70 g/FE 0,0749 g/FE 0,0472 g/FE -0,0264 g/FE 8,80 g/FE 

 

uran 2,757 

mg 

/FE 1,299 mg/FE 0,7996 mg/FE 
- - 

4,856 mg/FE 

 

hydraulolja - - 7,35 ml/FE - - - - 7,35 ml/FE 

 

Skär 

-emulsion - - 0,35 ml/FE - - 
- - 

0,349 ml/FE 

 

avfettnings-

medel - - 0,47 ml/FE - - 
- - 

0,471 ml/FE 

 

rostskydds-

medel - - 0,24 ml/FE - - 
- - 

0,244 ml/FE 

 

spädolja - - 7,48 ml/FE - - - - 7,48 ml/FE 

 

rengörings-

medel - - 0,02 ml/FE - - 
- - 

0,022 ml/FE 

 

slipolja - - 0,25 ml/FE - - - - 0,247 ml/FE 

  
filterhjälp-

medel - - 0,62 g/FE - - 
- - 

0,619 g/FE 

 

                    

A
vf

al
l skrot, spån - - 2,12 g/FE - - - - 2,12 g/FE 

olja - - 3,71 ml/FE - - - - 3,71 ml/FE 

oljeemulsion - - 10,59 ml/FE - - - - 10,59 ml/FE 
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Bilaga 17. Miljöeffektkategorier 

 
Global uppvärmning (förstärkt växthuseffekt):  
Växthuseffekt är en viktig förutsättning för allt liv på jorden: utan den skulle jordens 
medeltemperatur vara mer än 30 °C lägre [116]. De viktigaste växthusgaserna är vattenånga, 
CO2 (koldioxid), CH4 (metan) och CFC-gaser (freoner). P.g.a. förbränning av fossila bränslen 
släpper människan ut växthusgaser i atmosfären, som medför en ökning av halterna. Detta har 
bidragit till att under 1900-talet har jordens medeltemperatur ökat med 0,8 °C. Århundradets 
sju varmaste år inträffade under ’90 talet, och 1999 var absolut varmast. Det är nödvändigt att 
förstå vattnets och kolets kretslopp för att kunna förutsäga vad som händer vid en ökad 
koldioxidhalt i atmosfären. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är ändå svåra att 
förutse: klimatet kan både bli varmare och kallare, torrare och regnigare; det är dock 
konstaterat att havsnivån kommer och stiga, vilket leder till stora översvämningar på låglänta 
områden. Ökning av medeltemperaturen har också bidragit till att vädret blir blåsigare, antalet 
orkaner och svåra stormar har ökat i världen. Det är ett faktum att människan bidrar till en 
förstärkt växthuseffekt; det är våra generationers utmaning att stoppa den.  

 
Försurning av skog, mark och vatten:  
Människans utsläpp ger upphov till surt regn som innehåller flera gånger större halter svavel- 
och kväveoxider än vad som är naturligt. Dessa luftföroreningar – så som SO2 (svaveldioxid), 
NO2 (kvävedioxid) och marknära O3 (ozon) – ökar stressen för träd. De kan antingen våt- 
eller torrdeponeras. Även den naturliga (biologiska) försurningen av marken förstärks 
ytterligare av det sura regnet. En effekt av detta är att näringsämnen urlakas och skadliga 
metaller frigörs, vilket påverkar både flora, fauna och vattendrag. Om en sjö försuras, 
påverkas det biologiska livet kraftigt. I Sverige finns drygt 17000 sjöar som är påvarkade av 
försurningen; varav knappt 7000 kalkas för att motverka den. Den sura nederbörden påverkar 
även grundvattentäkter, och leder till förhöjda halter av aluminium, koppar, kadmium och bly.  
 
Övergödning (eutrofiering) av hav och sjöar: 
Eutrofiering innebär en „berikning med näring”; eutrof betyder näringsrik. Motsatsen är 
oligotrof, som betyder näringsfattig. De ämnen i vattenmiljöer som begränsar tillväxten - och 
vars ökning kan därför leda till övergödning - är kväve eller fosfor. Dessa näringsämnen kan 
komma från atmosfäriskt nedfall, vattendrag och utsläpp från punktkällor. Långvarig störning 
av ett ekosystem kan leda till permanenta rubbningar. Marin eutrofiering (d.v.s. havets 
försurning) orsakar en ökad algtillväxt, s.k. algblomning, som i sin tur – genom en kedja av 
effekter – kan leda till syrebrist på havsbottnar och bildning av det giftiga svavelvätet. En 
effekt av eutrofiering i sjöar är också algblomning, som kan påskynda sjöns naturliga 
igenväxningstakt. Blågrönalger som massutvecklas utsöndrar dessutom gift. Ett sätt att 
motverka övergödningen är att bygga reningsverk som är anpassade efter recipienten. Det 
atmosfäriska nedfallet och utsläpp från punktkällor förblir dock olösta problem.  

 



82 

 

Bildning av fotokemiska oxidanter: 
Fotokemiska oxidanter bildar den s.k. fotokemiska smogen (eller Los Angeles smog), 
framförallt över storstäder [117]. Höga utsläpp från trafiken på morgonen i kombination med 
svag vind och hög solinstrålning ger upphov till höga halter fotokemiska oxidanter på 
eftermiddagen. En grundförutsättning till reaktionerna är att solljuset ska dela sönder 
kvävedioxiden [118]. När den bildade fria syreatomen förenar sig med en O2-molekyl bildas 
ozon. Reaktionen skulle gå baklänges om inte flyktiga kolväten fanns närvarande, som gör i 
stället att det blir ett överskott av ozon. Detta s.k. marknära ozonet är direkt giftigt för 
människor, växter och djur. Eftersom föroreningarna kan färdas över stora avstånd i luften, 
behöver man minska kväveoxid- och kolväteutsläppen i hela Europa för att reducera 
ozonhalterna i Sverige. 

  
Nedbrytning av ozonskiktet i stratosfären:  
Atmosfären delas in i troposfären och stratosfären; i den senare hittar man ozonskiktet som 
har förmågan att absorbera UV-strålning (framförallt den skadliga UV-B-strålningen) från 
solen. Bildning av ozon sker från syre under inverkan av solljus. Det bryts också ner till syre, 
om det finns NOx (kväveoxider) och föreningar med klor och väte närvarande. CFC-
föreningar (freoner) är skapade av människan, och bidrar till uttunning av ozonskiktet. Detta 
leder i sin tur till att mer UV-ljus når jordytan, vilket kan orsaka cellskador hos levande 
organismer, främst hos människan, grodor och växtplankton p.g.a. att de är relativt 
oskyddade. Minskningen av stratosfärens ozonkoncentration är vanligen i storleksordningen 
60% över Antarktis under sydpolens vår. På norra halvklotet har man observerat en 
minskning med 2-6%.  
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Bilaga 18. – Miljöpåverkansbedömning: Klassificering och 

karakterisering 

  
 
Tabell 32. Miljöpåverkansbedömning 

 

  
Enhe-
ter: GWP (global uppvärmning):   

g CO2-
ekvivalenter/g   g CO2-ekvivalenter/FE 

    AP (försurning): 

g SO2-
ekvivalenter/g 

 

 
 

g SO2-ekvivalenter/FE 

    EP (övergödning): 
g PO4

3--
ekvivalenter/g 

 
g PO4

3--ekvivalenter/FE 

    
POCP (bildning av 
fotokemiska oxidanter): 

g C2H4-
ekvivalenter/g 

 
g C2H4-ekvivalenter/FE 

    
        

  

  
Data-
kate-
gorier 

Normaliserad
e data (g/FE) 

Karakteriseringsfaktorer 
[119] Totalt 

  GWP AP EP POCP GWP AP EP POCP 

B
ö

h
le

r 

CO2 118,6 1 0 0 0 118,6 0 0 0 

CO 0,0877 3 0 0 0,032 0,2632 0 0 0,002807 

NOx 0,3117 7 0,696 0,13 0 2,182 0,2169 0,04052 0 

SO2 0,877 0 1 0 0 0 0,877 0 0 

CH4 0,3175 21 0 0 0,007 6,668 0 0 0,002223 

  
        Totalt: 127,8 1,094 0,04052 

0,005030
1 

D
o

rm
e

r 

CO2 25,77 1 0 0 0 25,77 0 0 0 

CO 0,00076 3 0 0 0,032 0,0023 0 0 2,44E-05 

NOx 0,05333 7 0,696 0,13 0 0,3733 0,0371 0,006933 0 

SO2 0,00549 0 1 0 0 0 0,0055 0 0 

CH4 0,00633 21 0 0 0,007 0,1329 0 0 4,43E-05 

          Totalt: 26,28 0,0426 0,006933 6,87E-05 

O
e

rl
ik

o
n

 B
al

ze
rs

 CO2 5,571 1 0 0 0 5,571 0 0 0 

CO 0,000738 3 0 0 0,032 0,0022 0 0 2,36E-05 

NOx 0,01032 7 0,696 0,13 0 0,0723 0,0072 0,001342 0 

SO2 0,00367 0 1 0 0 0 0,0037 0 0 

CH4 0,00390 21 0 0 0,007 0,0818 0 0 2,73E-05 

          Totalt: 5,727 0,0109 0,001342 5,09E-05 
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Tabell 33. Miljöpåverkansbedömning forts.  

 

T
ra

n
sp

o
rt

 

CO2 62,8 1 0 0 0 62,8 0 0 0 

CO 0,037 3 0 0 0,032 0,110 0 0 0,00117 

NOx 0,2314 7 0,696 0,13 0 1,6198 0,1611 0,03008 0 

SO2 0,0863 0 1 0 0 0 0,0863 0 0 

CH4 0,02154 21 0 0 0,007 0,4523 0 0 0,000151 

HC 0,0272 11 0 0 0,416 0,2994 0 0 0,01132 

          Totalt: 65,30 0,2474 0,03008 0,0126 

A
vf

al
ls

-h
an

te
ri

n
g CO2 -37,84 1 0 0 0 -37,84 0 0 0 

CO -0,00666 3 0 0 0,032 -0,02 0 0 -0,000213 

NOx -0,04879 7 0,696 0,13 0 -0,3415 -0,034 -0,0063422 0 

SO2 -0,08784 0 1 0 0 0 -0,0878 0 0 

HC -0,01102 11 0 0 0,416 -0,1212 0 0 -0,004585 

 
    

Totalt: -38,32 -0,1218 -0,0063422 -0,004798 

 
          

     

Totalt:  186,8 1,273 0,07253 0,0130 
 


