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Rapportnamn
Livscykelanalys av förbrukningsvaror
- En studie för minskad klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län

Sammanfattning
Slutrapport för projektet Livscykelanalys av förbrukningsvaror: En studie för minskad
klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län.
I rapporten undersöktes välanvända förbrukningsvaror inom Landstinget i Uppsala län:
operationsset samt tvättlappar och avtorkningspapper. Livscykelanalyser utfördes för att
undersöka produkternas klimatpåverkan från vaggan till graven, med målet att identifiera den
vara av varje sort som bidrog med minst utsläpp i enheten koldioxidekvivalenter.

Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län (LUL) presenterade år 2014 ett miljöprogram med målet att minska
sin klimatpåverkan inom bland annat transport, energi och förbrukningsmaterial. Syftet med
denna studie var att undersöka möjligheten för LUL att minska sina utsläpp av växthusgaser
genom att välja mer miljövänliga varianter av två välanvända förbrukningsvaror inom vården:
operationsset och tvättlappar. Detta utfördes genom att tillämpa metoden livscykelanalys
(LCA), där tre varianter av operationsset, två sorters tvättlappar samt ett jämförbart
avtorkningspapper följdes ”från vaggan till graven”.
Studiens resultat skulle besvara frågan om vilken produkt inom de två användningsområdena
som avgav minst växthusgaser i form av koldioxid, metan samt lustgas under en livscykel, för
att uppfylla samma funktion inom avdelningarna operation samt geriatrik. Resultatet skulle
presenteras i enheten koldioxidekvivalenter (eCO2). Dessutom identifierades
förbrukningsvarorna som medförde de minsta årsförbrukningskostnaderna för LUL.
Operationsseten som undersöktes bestod av polylaktid (PLA), polypropen (PP) samt viskos.
Avtorkningspappret bestod av pappersmassa och tvättlapparna bestod bland annat av viskos
samt skumplast. Studien avgränsades till att inkludera växthusgasutsläpp från tillverkning av
råmaterial, tillverkning av förpackningsmaterial, transporter samt förbränning.
Efter utförd LCA kunde det observeras att en årsförbrukning av operationssetet i PLA släppte
ut minst växthusgaser med cirka 11 100 kg eCO2 per år, operationssetet i PP släppte ut mest
med 25 100 kg eCO2 per år och operationssetet i viskos bidrog med 20 300 kg eCO2 per år. En
årsförbrukning av avtorkningspappret bidrog med minst växthusgasutsläpp med 67,1 kg eCO2
per år, medan tvättlappen i viskos släppte ut 134 kg eCO2 per år och tvättlappen i skumplast
bidrog med det största utsläppsvärdet på 1 150 kg eCO2 per år.
En årsförbrukning av båda operationsseten i PLA och PP kostade cirka 127 000 kr medan
samma mängd av operationssetet i viskos ungefär kostade 125 000 kr. Avtorkningspappret
kostade 4 790 kr för en årsförbrukning, tvättlappen i viskos kostade 21 000 kr och tvättlappen
i skumplast kostade 19 800 kr.
Resultatet från denna studie tydde på att LUL skulle kunna minska sin klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial genom att upphandla operationssetet i PLA samt avtorkningspappret
istället för de alternativen som används i dagsläget. Det finns en osäkerhet i resultatet då flertalet
antaganden gjordes i brist på tillgänglig information. Resultatet anses dock ge en rimlig bild av
miljöpåverkan från produkterna då de minst klimatpåverkande förbrukningsvarorna till stor del
utgjordes av förnyelsebart material.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Syftet med projektet var att undersöka möjligheten för Landstinget i Uppsala län (LUL) att
minska deras klimatpåverkan genom att välja förbrukningsvaror som består av mer
miljövänliga material. Resultatet av studien skulle ge en grund för LUL vid beslutstagande om
förbrukningsmaterial i deras verksamhet för att i enlighet med deras miljöprogram uppnå de
uppsatta målen för Uppsala län.

1.2 Mål
Med en livscykelanalys (LCA) skulle miljöpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter (eCO2)
bestämmas från två varianter av tvättlappar och ett avtorkningspapper som kunde likställas dem
samt tre stycken universal operationsset inom LUL. Resultatet tillsammans med en
sammanställning av produkterna ur ett ekonomiskt perspektiv skulle redovisas i form av en
slutrapport.
Nedanstående frågeställningar skulle besvaras.







Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret avger minst
växthusgaser, uttryckt i eCO2, under en livscykel för att uppfylla samma funktion
inom avdelningen för geriatrik?
Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL, för att uppfylla samma funktion inom
avdelningen för geriatrik?
Vilket av de tre universalseten för operation avger minst växthusgaser, uttryckt i
eCO2, under en livscykel?
Vilket av de tre universalseten för operation medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL?
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2 Bakgrund
2.1 Landstinget i Uppsala läns miljömål
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets minskningslista
med 15 % fram till år 2018, jämfört med år 2014 (Landstinget i Uppsala län 2014). För att göra
detta har vissa åtgärder bestämts och dessa beskrivs i punktlistan nedan som är tagen från LUL:s
miljömål år 2014. För att nå deras mål ska de:





identifiera förbrukningsvaror av engångskaraktär som landstinget kan minska
användningen av.
skapa förutsättningar för beställare och övriga som har inflytande över produktval att
välja varor med mindre klimatpåverkan.
samarbeta med övriga landsting inom Varuförsörjningen när det gäller utredningar och
krav som ställs i upphandlingar.
genomföra fördjupade utredningar av miljöpåverkan från förbrukningsvaror.

Det är främst vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta
hygien- och effektivitetskrav för att bibehålla en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterial består av plast som är framställd från råolja, vilket vid produktion och
förbränning av plast leder till utsläpp av koldioxid (CO2) (Landstinget i Uppsala län 2014).
För vissa förbrukningsmaterial är dock användningen nödvändig. Ett exempel är
operationsmaterial, som behövs för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Detta gör
att en minskning av användandet av förbrukningsmaterialet inte alltid är möjlig, utan att det i
vissa fall snarare är önskvärt med en jämförelse mellan olika alternativ av en produkt för att
undersöka vilken som leder till ett mindre utsläpp av CO2 (Landstinget i Uppsala län 2014).
Minskningslistan tar upp en rad olika produkter som antingen kan bytas ut mot ett mindre
klimatpåverkande alternativ eller som, med ändrade arbetsrutiner, kan tas bort helt. De varor
som minskningslistan nämner har tagits fram av en referensgrupp där olika delar av LUL
representeras, i form av Sterilcentralen vid Akademiska sjukhuset, Vårdhygien, Akademiska
sjukhusets säkerhets- och miljöavdelning, miljö- och kemienheten på landstingets
ledningskontor och Vårdnära Service på Landstingsservice (Landstinget i Uppsala län 2015).
Även Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Södermanland,
Uppsala, Västmanland och Örebro, är med i referensgruppen (Varuförsörjningen 2016a). Det
är Varuförsörjningen som förser dessa landsting med upphandlade produkter som ej ska utsätta
patientsäkerheten eller någon arbetsmiljö för risk (Landstinget i Uppsala län 2015).

2

2.2 Geriatrik och operationsrum
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation gällande de två avdelningarna som
årsförbrukningen för produkterna hämtades ifrån.

2.2.1 Geriatrik
Geriatrik är läran om åldersrelaterade sjukdomar. Denna långvårdsmedicin är en särskild
verksamhet i Sveriges sjukvård sedan mitten av 1900-talet. Vården riktar sig mot personer äldre
än 65 år drabbade av sjukdomar till följd av åldrande (Dehlin 2016). Geriatrikavdelningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar med sin vård att “bota och rehabilitera” samt “lindra
smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga” (Akademiska sjukhuset 2016).
Äldre personer är extra utsatta för smittspridning på grund av ett nedsatt immunförsvar
(Vårdhandboken 2015). Inom geriatriken står därför hygienrutiner i stort fokus då patienterna
ofta kan behöva stöd med detta moment. En tvättlapp är ett hjälpmedel för att sköta hygien
(Nationalencyklopedin 2016b). De finns i många olika material och används dagligen inom
geriatriken. Tvättlapparna används för rengöring då de löddrar upp lätt vid tillsats av vatten och
tvål. De kan även användas för andra ändamål, till exempel som ökad friktion under fötterna på
en patient när personalen ska hjälpa patienten upp. Användningsområdet för avtorkningspapper
är främst avtorkning av ytor samt rengöring av hud (Widenmo 2016b).. Pappret levereras i
rullar utan någon uppdelning i ark. Detta gör det möjligt för användaren att ta precis så mycket
papper som behövs (SCA 2015b)

2.2.2 Operationsrum
Efter operation finns det en stor risk för infektion i sårområdet (Vårdhandboken, 2016a). I
operationsrum är det därför viktigt med sterila material och instrument för att eliminera
smittspridning till öppna sår. Operationspersonal skall bära särskilda kläder och skor, samt följa
instruktioner gällande hygien och rengöring (Vårdhandboken, 2016b).

2.3 Produkter
Nedan presenteras övergripande information om de produkter som undersökts i studien.

2.3.1 Val av produkter
I detta projekt undersöktes olika typer av förbrukningsvaror: tvättlappar tillsammans med ett
avtorkningspapper och operationsset. Produkterna valdes utifrån önskemål från beställaren
LUL som ansåg att användningen av dessa var relevanta att se över ur miljösynpunkt. Ofta
används en viss produkt av vana utan större reflektion över val av produkt. En av
förhoppningarna med detta arbete var att LUL skulle kunna använda resultatet av studien som
ett underlag för framtida upphandlingar av tvättlappar och operationsset samt för att upphandla
produkter som ger mindre miljöpåverkan (Widenmo 2016b).
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2.3.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Tvättlappar används dagligen i stora kvantiteter inom vården och var således en viktig produkt
att undersöka i LUL:s miljöarbete. Valet av vilka olika typer av material på tvättlappar som
skulle jämföras gjordes utifrån LUL:s aktuella varubeställning. Statistiken visade att geriatriken
på Akademiska sjukhuset i Uppsala beställde stora mängder av tvättlappar i skumplast, medan
andra avdelningar på sjukhuset använde tvättlappar av andra material (Widenmo 2016b). För
avtorkningspappret som undersöktes kunde funktionen likställas den för tvättlapparna.

2.3.3 Operationsset
Operationsset används för att skilja det sterila sårområdet från den icke-sterila kroppen och på
så sätt förhindra att bakterier infekterar såret (3M 2016d). Eftersom operationsseten blir
kontaminerade av blod och kroppsvätskor kan de inte återvinnas utan måste förbrännas
(Widenmo 2016b).
Operationsseten används i hög utsträckning och ett stort antal förpackningar går även till spillo
när de öppnas i onödan då kravet på sterilitet gör att de inte kan användas vid senare
operationstillfällen (Widenmo 2016b). I detta projekt undersöktes användandet av universalset
på operationsavdelningen vid Enköpings lasarett. Operationsseten finns i många olika material
och det var därför av intresse att hitta det mest miljövänliga alternativet i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser.
Enligt Vårdhandboken uppnår en produkt eller ett redskap renhetsgraden steril om
sannolikheten för att finna en mikroorganism i eller på produkten är mindre än en på en miljon,
det vill säga att det i princip är en avsaknad av sådana organismer. Samtliga produkter som
”penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till områden som normalt
är sterila, samt för implantat” måste enligt Vårdhandboken vara sterila (Banck 2015). Detta
krav gällde således för operationsdraperingarna som undersöktes i denna studie.

2.4 Tidigare undersökningar
På uppdrag av LUL utfördes år 2014 en studie av studenter på civilingenjörsprogrammet i
miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, där syftet var att undersöka om valet av
förbrukningsvaror inom vården kunde hjälpa landstinget att uppnå sina miljömål. LCA:er
utfördes på två olika typer av kompressuppsamlare, besöksrockar samt operationsskålar för att
uppskatta utsläppen av CO2 från varje produkt. LCA:erna begränsades till att omfatta
produktion, transport och avfallshantering. Förutom undersökningen av miljöpåverkan
genomfördes dessutom en ekonomisk analys av förbrukningsvarorna. I studiens resultat
framgick att vissa av förbrukningsvarorna släppte ut mindre CO2 under sin livscykel och genom
att välja dessa kunde LUL minska sina utsläpp (Holmberg et al. 2014).
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På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet IFEU
Heidelberg år 2006 en LCA för att undersöka miljöpåverkan från en plastbehållare med
sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att jämföra miljöpåverkan från
företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA) med resultaten från samma sorts
produkt i materialen polypropen (PP), polyetentereftalat (PET) och en särskild variant av
polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några olika steg i produkternas livscykler:
tillverkningen av plastpellets, transporter, produktion av plastbehållarna samt återvinning och
avfallshantering. LCA:ns resultat tydde på att PLA bidrog med en mindre miljöpåverkan än de
övriga materialen när det gällde de undersökta kategorierna klimatförändringar i enheten eCO2,
konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I flera andra undersökta kategorier av
miljöpåverkan så som försurning, övergödning av mark och utsläpp av grova partiklar (PM10)
var istället PP det mest miljövänliga alternativet (Detzel & Krüger 2006).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro Landsting undersöktes år 2013 två typer av
tvättskålar samt tre typer av packskynken ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan definierades i ett
flertal kategorier så som försurning, klimatpåverkan, övergödning, växthuseffekt mätt i eCO2
etc. Avgränsningar i analysen för skålsetet sattes till produktion av råvaror, tillverkning av
skålset, paketering och sterilisering samt resthantering. För packskynkena sattes gränser till
produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt resthantering. Resultatet av studien
visade att den ena av tvättskålarna, som var en flergångsprodukt, var mycket bättre ur
miljösynpunkt än den engångsskål som också undersöktes. Det gick inte att fastställa ett lika
tydligt resultat för packskynkena, dock var packskynkena gjorda av cellulosa något bättre (Rúna
Kristinsdóttir & Roos 2013).
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3 Teori
3.1 Livscykelanalys
En LCA är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur en produkt påverkar miljön.
Resultat för analysen kan användas som underlag för olika beslut, exempelvis vid jämförelse
av liknande produkters miljöpåverkan (Carlson & Pålsson 2011, s. 12). Analysen undersöker
produktens sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen
från utvinning av naturresurser till att de blir avfall (a.a., s. 24).

3.1.1 Ord och begrepp inom livscykelanalys
I detta avsnitt definieras grundläggande ord och begrepp som ingår i metoden livscykelanalys.

3.1.1.1 Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta en vara
eller en tjänst (a.a., s. 7).

3.1.1.2 Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utgå ifrån vilken funktion produkten ska
uppfylla för att kunna ge en rättvis bedömning. Därför behövs en funktionell enhet, ett
siffermässigt värde, för funktionen att kunna utgå ifrån. Detta värde kan sedan användas för att
mäta hur mycket av produkten som behövs för att uppfylla funktionen, vilket kallas produktens
referensflöde (a.a., ss. 58-59). Exempelvis kan absorption av en viss volym vatten vara den
funktionella enheten och referensflödet kan vara ytstorleken av tvättlappar som behövs för att
uppfylla funktionen.
3.1.1.3 Processer
Vid tillverkningsprocessen av en produkt åtgår resurser i form av råvaror, energi och annat
förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den resursen ska kunna
levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna förgrening av resurser och
processer kan upprepas tills att en förgrenad resurs utvinns direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter, krackning och
kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis markberedning, odling,
avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).
3.1.1.4 Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i hela livscykeln
(a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas för enhetsprocesser, och dessa kan variera i
storlek beroende på vilken data som finns tillgänglig samt vilken detaljgrad som studien har
valts att utgå ifrån (a.a., ss. 50-51). Ett fullständigt produktsystem innehåller bara in- och
utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).
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3.1.1.5 Miljöpåverkansbedömning
Miljöpåverkan är ett brett begrepp. För att kunna göra en miljöpåverkansbedömning och få ett
entydigt resultat ska det beslutas vilken miljöpåverkanskategori som analysen ska ta hänsyn till.
Detta kan exempelvis vara mänsklig hälsa, övergödning eller växthuseffekten(a.a., s. 110).
Kategoriindikatorer måste även bestämmas, vilket beskriver hur miljöpåverkanskategorin
påverkas av utsläpp med siffror (a.a., s 114). Detta kan exempelvis vara kilogram växthusgaser
som frisätts i atmosfären. Därefter klassificeras insamlad data om utsläppen i vilken kategori
den hör hemma, exempelvis går utsläpp av CO2, lustgas (N2O) och metan (CH4) under
växthuseffekten. Slutligen görs en karaktärisering där kategoriindikatorresultatet beräknas (a.a.,
s. 130). Detta kan exempelvis vara att med hjälp av olika multiplikationsfaktorer omvandla alla
utsläpp av växthusgaser till den gemensamma enheten eCO2 för att sedan kunna summera dem.
Detta ger ett entydigt resultat av analysen.

3.1.2 Genomförande av en livscykelanalys
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien som är en
standard för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat principer, krav,
vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här nedan presenteras en
tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011) baserat på SS-EN ISO 14040,
SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning, inventeringsanalys,
miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon stegprincip där nästa fas avlöser
den föregående, utan varje fas behöver justeras allt eftersom ny information tillkommer under
analysens gång (a.a., ss. 48-49).
Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska utföras. Produkten
som LCA:n ska omfatta definieras. Målet och syftet med analysen samt vem resultatet ska
presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med avgränsningar skissas och
vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till, samt vilken typ av data analysen ska
arbeta med bestäms (a.a., s. 48).
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i produktsystemet.
Denna bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta det fortsatta arbetet med
analysen. I denna fas färdigställs det preliminära produktsystemet så att det anpassas efter
befintlig data (a.a., s. 48).
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den bestämda
miljöaspekten, baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla processers bidrag till
utsläpp beräknas enligt olika modeller och kan sedan summeras för att ge ett resultat för hela
produktsystemet (a.a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare. Dessa
tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade (a.a., s. 48).
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3.2 Undersökta förbrukningsvaror
Nedan presenteras de olika produkterna, förpackningarna och avfallshanteringen som ingår i
studien mer ingående.

3.2.1 Om produkterna
3.2.1.1 Operationsset PLA
Operationssetet i PLA, “3MTM Steri-DrapeTM Basic Surgical Pack, 9000”, tillverkas av 3M
Svenska AB som har huvudkontor i Sollentuna och försäljningskontor i Göteborg (3M 2016a).
Setet innehåller: “operationstejp, handdukar, assistansbordspåse, handdukslakan,
draperingslakan (M), draperingslakan (L), instumentbordsskydd” (3M 2016c) och är en så
kallad Steri-DrapeTM drapering, utvecklad av företaget. Draperingen består av bland annat ett
nonwoven (icke-vävt) lager som till stor del innehåller växtbaserat material som är förnybart
(3M 2016b). Draperingen innehåller dessutom en PE-film. Produkten består av 62 % förnybart
växtmaterial (3M 2016b). Resterande av produkten består till 35 % av PE-film och 3 % är av
okänt innehåll, se avsnitt 3.1 Operationsset PLA i Bilaga.
Operationssetet är idag i bruk på operationsavdelningen på Enköpings lasarett. Användningen
är nästan lika stor som för operationssetet i viskos (Landstinget i Uppsala län 2016).

3.2.1.2 Operationsset PP
Det undersökta operationssetet i PP, “Universal set without Mayo stand cover, absorbent
patches size Lage (Ref. 1015-02)”, kommer från företaget OneMed som levererar
sjukvårdsprodukter i Europa. Universalsetet är en engångsartikel och innehåller flera olika
komponenter, däribland handdukar, operationstejp samt häftande draperingar (Evercare 2013).
OneMed har inga egna fabriker utan köper in sina produkter från Kina, Malaysia, Vietnam och
Thailand (Swedwatch 2010). Detta set i PP är framställt i Kina. Operationssetet består av cirka
75 % PP, 15 % PE samt 2 % papper (Widenmo 2016a).
LUL hade vid tiden för projektet ingen upphandling av operationsset i PP men det har dock
varit upphandlat förut (Widenmo 2016a).

8

3.2.1.3 Operationsset Viskos
Operationsdraperingen i viskos, “Universalset i dispenserkartong”, kommer från tillverkaren
Codan Triplus AB. Setet innehåller flertalet komponenter, däribland fyra stycken handdukar,
ett instrumentbordslakan samt operationslakan med häfta, se figur 1. Draperingarna i setet har
ett ytskikt av nonvowen viskos, ett mellanskikt av PE-film och ett undre skikt av PP (Codan
Triplus 2016a). Materialen är EtO-steriliserade, vilket innebär att de har behandlats med den
bakteriedödande gasen etenoxid (Eurotherm 2016).
Det är detta operationsset som vid tiden för
projektet användes i störst utsträckning av
operationsavdelningen på Enköpings lasarett
(Landstinget i Uppsala län 2016).

Figur 1. Ett exempel på hur ett operationsset kan
se ut. Operationssetet på bilden är i materialet
viskos (Varuförsörjningen 2016b).

3.2.1.4 Tork Avtorkningspapper
Tork Avtorkningspapper, se figur 2, är tillverkat av
pappersmassa med en blandning av nyfiber, återvunnet
papper och kemikalier (SCA 2015b). Andelen nyfiber och
återvunnet papper står för cirka 50 % vardera medan andelen
kemikalier i slutprodukten är så liten att den kan försummas
(Körner 2016). För tillverkning av nyfiber är massaved den
huvudsakliga vedråvaran (von Segebaden & Jörnmark
2016). Företaget SCA som i sin tur äger varumärket Tork
använder lokalt producerad massaved i samtliga av sina
pappersbruk i Sverige (SCA 2015a).

Figur 2. En rulle av Tork
Avtorkningspapper.

Användningen av avtorkningspapper vid geriatriken på
Akademiska sjukhuset i Uppsala är mindre än för
tvättlapparna i skumplast men högre än för de i viskos
(Landstinget i Uppsala läng 2016).
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3.2.1.5 Tvättlapp skumplast
De undersökta tvättlapparna i skumplast, ”Skumtvättlappar”, kommer från företaget Abena AB
och tillverkas i deras fabrik i Danmark (Abena AB 2016). De är upphandlade av
Varuförsörjningen och var i bruk på Akademiska sjukhuset vid tiden för projektet. Materialet
tvättlapparna består av är polyester som har bearbetats till skumplast under tryck med hjälp av
CO2 och vatten (Abena AB 2014). För bild, se figur 3.
I dagsläget är det tvättlappen i skumplast som
används mest på geriatriken (Widenmo
2016b).

Figur 3. Tvättlapp i skumplast.

3.2.1.6 Tork Mjuk Tvättlapp
Tork Mjuk Tvättlapp, se figur 4, från SCA består
av blekt kemisk pappersmassa, viskos samt
kemikalier (SCA 2015c). Viskosen utgör ungefär
12 % av produkten och är tillverkad av återvunnen
massa som är biologiskt nedbrytbar samt
förnyelsebar. De kemikalier som finns i produkten
är dels funktionella kemikalier för att ge produkten
önskade egenskaper men också processkemikalier
för själva framställningen (SCA 2015c).

Figur 4:Tork Mjuk Tvättlapp.

Tvättlappen är i bruk idag men det är den tvättlapp
som används minst vid geriatriken (Landstinget i
Uppsala län 2016).
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3.2.2 Förpackningsmaterial
Nedan presenteras de olika förpackningarna för samtliga produkter.
3.2.2.1 Operationsset
Det finns särskilda förpackningskrav gällande sterila produkter. Varje enskild produkt måste
omslutas av en icke återförslutningsbar produktförpackning, som sedan packas tillsammans
med andra produkter av samma sort i en så kallad avdelningsförpackning. Slutligen förpackas
avdelningsförpackningarna i ett större emballage, en transportförpackning (Widenmo 2016a).

Figur 5. De olika varianterna av förpackningar kring operationsseten och hur de förpackas.

Operationssetet i PP förpackas enligt figur 5 ovan, det vill säga fem stycken
produktförpackningar i en avdelningsförpackning och två stycken avdelningsförpackningar i
en transportförpackning (Evercare 2015). Produktförpackningen till operationssetet består av
högdensitetspolyeten (HDPE) med vikt 120 g (Evercare 2015; Widenmo 2016a). För
antaganden av avdelnings- samt transportförpackningens vikt, se avsnitt 4.1.2.1. 1
Råmaterialproduktion nedan.
Det saknas information om förpackningsrutinerna för de övriga två operationsseten.

3.2.2.2 Tork Avtorkningspapper
Vid leverans är pappersrullarna förpackade i kartonger om sex stycken rullar i respektive
förpackning där varje kartong väger 0,6 kg (SCA 2015b).
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3.2.2.3 Tvättlapp skumplast
Enligt förpackningen för tvättlapparna i skumplast består förpackningsmaterialet av en
polyetenplast med låg densitet (LDPE) och en förpackning rymmer 75 st tvättlappar. Kartongen
som förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp och i en kartong får 30 st
förpackningar plats (Varuförsörjningen 2016c). Enligt uppvägning har förpackningsmaterialet
i LDPE en vikt på 7,05 mg.

3.2.2.4 Tork Mjuk Tvättlapp
Produkten förpackas i boxar innehållande 135 st tvättlappar, vilket är den minsta enheten
konsumenter kan köpa. Vid leverans av större mängder används kartonger innehållande åtta
stycken boxar, vilket blir totalt 1080 st tvättlappar. Kartongen väger 0,5 kg (SCA 2015c).

3.2.3 Avfallshantering
I detta avsnitt presenteras grundläggande information om emissioner, kostnader och
värmevärden.

3.2.3.1 Hantering
Det brännbara avfallet från både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping transporteras
till Vattenfall AB:s anläggning i stadsdelen Boländerna i Uppsala för förbränning. Vissa
produkter som har kommit i kontakt med mycket kroppsvätskor, exempelvis blod, sorteras som
smittförande kliniskt avfall och en viss mängd av förpackningsmaterialen återvinns (Widenmo
2016b).
Företaget Ragn-Sells står för avfallshämtningen från Enköping lasarett medan Uppsala
Kommun har ansvaret för avfallet från Akademiska sjukhuset (Sköldstam 2016).

3.2.3.2 Förbränningskostnad
Kostnaden för förbränning vid Vattenfall AB:s anläggning i Boländerna skiljer sig beroende på
vilken firma som levererar avfallet. Den rådande förbränningsavgiften är 59,5 öre per kg
brännbart avfall från Uppsala och 92 öre per kg brännbart avfall från Enköping (Sköldstam
2016).
3.2.3.3 Emissioner
Förbränning av material ger upphov till emissioner av CO2, CH4 samt N2O och dessa emissioner
varierar beroende på vilket material som förbränns. Emissionerna beräknas utifrån hur stor
miljöpåverkan respektive gas bidrar med, se avsnitt 4.1.1.5 Val av miljöpåverkansbedömning.

3.2.3.4 Värmevärden
Ett materials värmevärde är ett mått på hur mycket värmeenergi det är möjligt att utvinna vid
förbränning av materialet (Jernkontoret 2016). Värmevärden för plaster beror delvis på graden
av utblandning med andra material (Karlsson, 2016).
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4 Metod
Metoden som utfördes för att utvärdera klimatpåverkan för de olika produkterna var en LCA
som beskrivs under avsnitt 3 Teori. Detta för att få en jämförelse över produkterna som sträcker
sig från vaggan till graven, det vill säga från tillverkning av produkterna till förbränningen av
dem. Den ekonomiska aspekten för en årsförbrukning tog hänsyn till inköpskostnad samt
förbränningskostnad.
Beräkningar för samtliga uträkningar redovisas i Bilaga.

4.1 Livscykelanalys
I detta avsnitt presenteras de fyra faserna och deras underrubriker som ingår i en LCA mer
ingående.

4.1.1 Definition av mål och genomförande
Nedan presenteras några viktiga steg inom den första fasen.

4.1.1.1 Syfte och mål
Syftet med LCA:n var att jämföra tre olika operationsset samt två olika tvättlappar och ett
avtorkningspapper med hänsyn till deras klimatpåverkan för att ge underlag till LUL för deras
framtida miljöarbete. Målet var att bestämma varje produkts klimatpåverkan under dess
livscykel.

4.1.1.2 Produktsystemet
De olika processerna som granskades i produkternas livscykel som granskades var produktion
av råmaterial samt transporter mellan råmaterialtillverkning, produkttillverkning,
användningsplats och avfallshantering. Även tillverkningen av råmaterial till
produktförpackningar inkluderades. Till sist undersöktes även förbränning av varje produkt
samt förpackning. Tillverkningen av själva produkterna från råmaterial till färdig produkt
inkluderades inte i systemet på grund av bristande information. Se figur 6 nedan för en grafisk
illustration av produktsystemet.

Figur 6. Produktsystemet som ingår i analysen. Klimatpåverkan från processen i den gråa rutan
omfattas ej av denna studie.
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4.1.1.3 Systemgräns
I LCA:n tillämpades systemgränser för att tydligt visa vilka aspekter som undersöktes. Början
för produkternas livscykler definierades som tillverkningen av råmaterialet som produkterna
består av och slutet av livscyklerna var förbränningen av produkten. I det första steget,
materialtillverkningen, undersöktes utsläpp av CO2, CH4 och N2O vid själva processen då
tillverkning av råmaterialet sker. Även tillverkning av förpackningsmaterial inkluderades i
undersökningen. Transporter av produkterna avgränsades till utsläpp från fordon beräknat
genom transportsträcka, lastvikt samt typ av fordon. För det sista steget, avfallshanteringen,
beräknades utsläpp från förbränning av det material som produkten bestod av samt av
förpackningsmaterial. Se figur 7 för en grafisk illustration över systemgränser och utsläpp från
de inkluderade processerna i LCA:n.

Figur 7. LCA:ns systemgränser samt utsläpp från inkluderade processer. Klimatpåverkan från
processerna i de gråa rutorna omfattas ej av denna studie.
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4.1.1.4 Funktionell enhet
Operationssetens funktion är att täcka kroppen och operationsbordet under operation. Alla tre
operationsset kan användas likvärdigt under en operation (Widenmo 2016b). Den funktionella
enheten för operationsseten bestämdes därmed till ett sterilt operationsset.
Den mängd tvättlapp som krävs för att torka upp en viss mängd vätska skiljer sig åt mellan
produkterna. Då skumtvättlappen är den produkt som används idag valdes denna som mall vid
bestämning av funktionell enhet. En tvättlapp Tork Mjuk antogs motsvara en tvättlapp i
skumplast. Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I
och med detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i
skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den funktionella
enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som tvättlappen i
skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd. Den funktionella
enheten för produkten bestämdes sedan till massan av ett pappersark, se tabell 1.
Tabell 1. Översikt över funktionell enhet samt årsförbrukning för varje produkt. Årsförbrukningen är
tagen från data given av LUL (Landstinget i Uppsala län 2016). Observera att årsförbrukningen för
operationsseten har förenklats.

Produkt

Funktionell enhet

Årsförbrukning

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset Viskos

1 set
1 set
1 set

1 700
1 700
1 700

Tork Avtorkningspapper

3,28 g

108 075

Tvättlapp skumplast

2,10 g

108 075

Tork Mjuk Tvättlapp

4,49 g

108 075

4.1.1.5 Val av miljöpåverkansbedömning
Den mängd av jordens värmestrålning en växthusgas absorberar och strålar ut varierar för de
olika gaserna. De utsläpp som undersöktes för respektive produkt samt processteg var fossilt
CO2 samt CH4 och N2O till atmosfären. Dessa valdes då de oftast släpps ut vid olika processer
samt för att de har ett stort bidragande till växthuseffekten. Utsläppen beräknades sedan om till
eCO2 för en lättare jämförelse över hur klimatet påverkas av respektive gas, se avsnitt 1.1
Omvandling till eCO2 i Bilaga. Enheten eCO2 relaterar en mängd av en gas till hur stor
växthuseffekten blir, mätt i den mängd CO2 som ger samma klimatpåverkan
(Nationalencyklopedin 2016a).

15

4.1.2 Inventeringsanalys (LCI, livscykelinventering)
I detta avsnitt presenteras bland annat grundläggande antaganden och begränsningar för
respektive produkt.

4.1.2.1 Antaganden och begränsningar
Då begränsad data har tillhandahållits från leverantörer och viss information var svåråtkomlig
har en del antaganden gjorts för att kunna fullfölja studien. Nedan presenteras de antaganden
som gjorts samt vilken data som de har baserats på.

4.1.2.1.1 Råmaterialproduktion
Vid tillverkning av råmaterial som produkterna består av undersöktes utsläpp av fossila CO2utsläpp samt CH4 och N2O till atmosfären. Data för utsläpp vid tillverkning togs från
publicerade rapporter dels på Ecoinvent samt från andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp
vid tillverkning av själva produkterna. Se tabell 2 för översikt över vilka råmaterial som
produceras var och i vilken produkt de ingår.
Tabell 2. Översikt över vilka material som ingår i vilka produkter samt vart de är producerade.

Material
Pappersmassa
Pappersmassa (nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
PE
PE

Tillverkningsplats
Östrand
Östrand
Lilla Edet

Produkt (andel)
Tork Mjuk Tvättlapp (78 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)

Shanghai, Kina
Texas, USA

PLA
PP

Blair, USA
Shanghai, Kina

Skumplast
Viskos
Viskos (återvunnen)

Danmark
Hangzhou, Kina
Mölnlycke

Operationsset PP (15 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PLA (62 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)
Operationsset viskos (33 %)
Tork Mjuk Tvättlapp (12 %)
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Operationsset PLA
Operationssetet i PLA består till viss del av ett förnybart växtbaserat material som antogs vara
PLA vilket är framställt från majsstärkelse och sockerarter (3M 2016b; Widenmo 2016b).
Denna förmodades tillverkas av NatureWorks i Blair, Nebraska i USA, då de är en av de största
tillverkarna av PLA i världen (Madhavan Nampoothiri 2010; NatureWorks 2016). PE:n i
produkten antogs vara så kallad linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna variant är en
vanlig komponent i mjukare material så som plastpåsar och olika sorters plastfilmer (Plastics
Europe 2008). PE:n antogs produceras i Freeport, Texas i USA, där företaget Dow Chemicals,
en av världens största producenter av LLDPE, har en fabrik (Dow Chemicals 2014; Liping
2015). Tillverkningen av operationssetet förmodades ske i Västervik där 3M Sverige har viss
tillverkning av produkter (3M 2016a). Data för utsläpp vid tillverkning av PLA togs från en
rapport beställd av NatureWorks, utsläppen för PE togs från en rapport på Ecoinvent (Hischier
2011c; Vink, Davies & Kolstad 2010).

Operationsset PP
Materialet i operationssetet PP är enligt leverantören tillverkat i Kina, dock saknades
information kring tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket PP transporteras från
Shanghai antogs materialet vara producerat i denna stad och även PE:n antogs vara tillverkat
där. Data för PP:n och PE:n togs från rapporter publicerade på Ecoinvent (Hischier 2011c;
Hischier 2011d).

Operationsset Viskos
Viskosen i operationssetet viskos antogs vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet
har världens största produktionskapacitet av viskosfibrer. Företaget Zhejiang Fulida co. som år
2011 var en av landets största producenter av viskos har dessutom en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335). Då information om utsläpp vid viskostillverkning
saknades antogs processen likställas med bomullsfiberproduktion. PE-plasten antogs vara
densamma som PE-plasten i operationssetet PLA och antogs därför tillverkas på samma plats.
Tillverkningsort för PP-materialet antogs var densamma som för operationssetet i PP.
Själva operationsdraperingen antogs produceras i Rohrdorf i Tyskland då Sengewald
Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan Triplus AB, tillverkar
operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group 2013; Varuförsörjningen
2016b). Viktförhållandena mellan de olika materialen som ingår i operationssetet hittades inte,
men för enkelhetens skull antogs varje material utgöra en tredjedel av den färdiga produkten.
Utsläppen för de olika materialen sammanställdes utifrån rapporter publicerade på Ecoinvent
(Hischier 2011c; Hischier 2011d; Jewell 2012).
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Tork Avtorkningspapper
Den återvunna pappersmassan antogs ej bidra med något utsläpp av växthusgaser vid
tillverkning eftersom inget nytt material tillverkas. Utöver detta behövdes inga andra
antaganden kring råmaterialet för Tork Avtorkningspapper göras, då all information levererades
från återförsäljaren. Se 3.2.1.4. Tork Avtorkningspapper ovan. Data för utsläpp vid tillverkning
av avtorkningspappret togs från en rapport på Ecoinvent (Hischier 2016e).

Tork Mjuk Tvättlapp
Andelen blekt kemisk pappersmassa som tvättlappen Tork Mjuk består av antogs vara 78 % av
hela produkten. Pappersmassan antogs vara tillverkad i Östrands pappersbruk (SCA 2015c).
Specifika mängder för kemikalierna i produkten gick inte att erhålla men vid kontakt med SCA
ansåg de att mängderna var försumbara vid genomförande av en LCA (Körner 2016). Då
viskosen i produkten är återvunnen ansågs den inte bidra med något utsläpp av CO2, CH4 samt
N2O vid tillverkning. Värden för utsläpp hämtades från en rapport publicerad på Ecoinvent
(Hischier 2016e).

Tvättlapp skumplast
Den data som användes för utsläpp för materialet polyester till tvättlappen Skumplast har utgått
från ett genomsnitt i Europa. Därför antogs, utöver produkten, att även råmaterialet produceras
i fabriken i Danmark. Data för utsläpp togs från PlasticsEurope (Schindler et al. 2010).

4.1.2.1.2 Tillverkning av råmaterial till förpackning
Vid tillverkning av råmaterialet som förpackningarna består av undersöktes utsläpp av fossil
CO2 samt CH4 och N2O. Data för utsläpp vid tillverkning togs från publicerade rapporter på
Ecoinvent samt andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp vid tillverkning av själva
förpackningarna. För sammanställning av förpackningar, se avsnitt 2.2 Förpackning samt
avsnitt 7 Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning i Bilaga.
För att framställa kartong används kemisk termomekanisk massa (CMTP) (SCA 2016). Alla
förpackningar av kartong antogs bidra med samma mängd utsläpp vid råmaterialtillverkning.
För beräkning av CO2-utsläpp vid tillverkning av kartongen användes medelvärdet från
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand (SCA 2015a). Detta antogs då Ecoinvent
inte hade siffror för utsläpp vid tillverkandet av CMTP och då kartongsmaterial tillverkas vid
pappersbruket (SCA 2016). Utsläppsmängd av N2O togs från Ecoinvent och data för utsläpp av
CH4 kunde inte hittas (Hischier 2011b). Utsläpp vid tillverkning av HDPE:n till
produktförpackningarna för operationsseten hämtades från en rapport på Ecoinvent (Hischier,
2011a).

Operationsset PLA
Ingen data om förpackningarna hittades för operationssetet i PLA, därför antogs det förpackas
på samma sätt som operationssetet i PP.
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Operationsset PP
Vikten för avdelningsförpackningen antogs vara 0,6 kg, då kartongen till Tork
Avtorkningspapper med liknande volym hade denna vikt. Utifrån detta samt givna volymer för
kartongerna skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.

Operationsset Viskos
Ingen information angående förpackningarna till operationssetet i viskos tillhandahölls, därav
antogs att setet förpackas i samma sorts förpackningar som operationssetet i PP med samma
vikter och material.

Tork Avtorkningspapper
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till avtorkningspappret då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.

Tork Mjuk Tvättlapp
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till tvättlappen Tork Mjuk då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.

Tvättlapp skumplast
Då ingen information om hur stor vikten var för wellpappkartongen som används vid transport
hittades antogs denna vikt vara densamma som vikten av kartongen för tvättlapparna Tork
Mjuk. Mängd utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterialen hämtades från Ecoinvent
(Hischier 2011c; Imbeault-Tétreault 2014).

4.1.2.1.3 Transport
Alla utsläpp för transport beräknades med hjälp av ett verktyg från Nätverket för Transporter
och Miljön (NTM). Det är en ideell oberoende förening som syftar till att främja och utveckla
hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016a). Verktyget som användes var en förenklad
gratisversion av NTMCalc Basic 4.0. Parametrar för beräkningarna var transportväg, typ av
fordon, lastvikt samt typ av hav (Ocean, Regional, Coastal, etc.) vid transport med fartyg (NTM
2016b). Vägavstånden är beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg samt
Portworld för transporter på vatten.
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Alla transporter på land antogs ske med tung lastbil med släp (28-34 ton) förutom transport av
avfall med avfallsfordon som antogs motsvara en lastbil (14-20 ton) i NTMCalc Basic 4.0.
Transporter med fartyg antogs likställas med containerfartyg. Lastvikten angavs som massan
av en årsförbrukning av vardera produkt. Massan för förpackningarna räknades med i lastvikten
efter produkttillverkningen. För de varor som innehöll fler än ett råmaterial delades lastvikten
upp för transporten mellan råmaterialtillverkning och produkttillverkning med avseende på
procenthalt material. Alla produkter transporteras till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager
i Kungsbacka där de sedan skickas vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Operationsseten
transporteras vidare till Enköping Lasarett, där de används. Då produkterna förbrukats
transporteras de med avfallsfordon till Vattenfall AB:s förbränningsanläggning i Boländerna,
Uppsala, för förbränning (Widenmo 2016b).
Utsläpp från transporter av samtliga produktmaterials förpackningar från materialtillverkning
till produktförpackning försummades i denna studie. Endast vikten av dem från dess att
produkten har förpackats togs med i analysen. För detaljerad översikt av data för transport se
avsnitt 4 Beräkning av utsläpp vid transport för operationsset samt avsnitt 8 Beräkning av
utsläpp vid transport för tvättlappar och avtorkningspapper i Bilaga.

Operationsset PLA
PLA:n antogs transporteras från Blair till New York, därefter med containerfartyg till Göteborg
och sedan till Västervik där tillverkningen av operationsseten antogs ske. LLDPE antogs
transporteras från Freeport i Texas, USA till Göteborg och därefter till Västervik. Efter
tillverkningen antogs produkten transporteras med förpackning till Mediq i Kungsbacka.

Operationsset PP
Både material till setet och den färdiga produkten framställs i Kina, dock saknas information
om exakt ort (Widenmo 2016a). Operationsseten paketeras och transporteras med båt till
Göteborg. Eftersom Shanghai har en stor hamn antogs paketen avgå från denna plats till hamnen
i Göteborg, därefter transporteras den till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i
Kungsbacka.
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Operationsset Viskos
Viskosen i produkten antogs fraktas från fabriken i Hangzhou till Shanghai, båda städer i Kina.
Därefter gjordes antagandet att det transporteras med båt till Hamburg i Tyskland, då hamnen
är landets största (Thomsen 2016). Sedan levereras viskosmaterialet till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas. PE-filmen antogs färdas med båt från Freeport, USA, till
hamnen i Hamburg. Därefter antogs det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf för
produkttillverkning. PP:n antogs fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter
transporteras även det till fabriken för tillverkning av själva operationsdraperingarna i Rohrdorf.
De färdiga operationsdraperingarna antogs sedan transporteras från Rohrdorf i Tyskland till
Mediqs lager i Kungsbacka. En viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan
Rostock, Tyskland, och Gedser, Danmark (Google 2016).

Tork Avtorkningspapper
Nyfibermassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Lilla Edet där
produkttillverkningen sker, det resterande materialet finns redan på plats. Efter tillverkning
transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka och
sedan vidare till Uppsala (Widenmo 2016b).

Tork Mjuk Tvättlapp
Den kemiska pappersmassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Mölnlycke där
produkten tillverkas (SCA 2015c). Den återvunna viskosen antogs finnas på plats i fabriken i
Mölnlycke. Efter tillverkningen transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq
Sverige AB:s lager i Kungsbacka.

Tvättlapp skumplast
Tvättlapparna i Skumplast transporteras från Abena AB:s fabrik i Danmark till Kungsbacka och
därifrån vidare till Uppsala (Abena AB 2016). Råmaterialet antogs produceras i fabriken i
Danmark och tillförde därför inga extra transporter.

4.1.2.1.4 Förbränning
Det smittförande kliniska avfallet samt den mängd av förpackningsmaterialen som återvinns
antogs vara så pass små i förhållande till den totala avfallsmängden att de försummades. Allt
material antogs alltså hanteras på samma sätt då det förbrukats. I samråd med beställaren
gjordes antagandet att allt förbrukningsmaterial från geriatriken på Akademiska sjukhuset och
operationsavdelningen på Enköping lasarett går till förbränning i slutet av dess livscykel
(Widenmo 2016b). Utsläpp av CO2 gick att fastställa utifrån data given av Vattenfall AB, se
Ekvation 2 i Bilaga. Utsläppen av CH4 och N2O beräknades genom värmevärdet för materialen
i produkten, se Ekvation 3 samt Ekvation 4 i Bilaga.
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Vid förbränning kategoriserades materialen LLDPE, LDPE, HDPE och PP som mjukplast.
Viskos, PLA och kartong som alla härstammar från cellulosa tillhörde kategorin
cellulosamaterial.

4.1.2.1.5 Koldioxidemissioner vid förbränning
Materialen som härstammar från cellulosa bidrar inte med några fossila CO2-emissioner
(Karlsson 2016). Generella värden på CO2-utsläpp från förbränning av materialen som ingick i
denna studie presenteras i tabell 3 nedan.
Tabell 3. CO2-emissioner vid förbränning av materialen som ingår i studien (Karlsson 2016).

Material

CO2-emissioner [kg CO2/kg material]

Mjukplast

2

Cellulosamaterial

0

4.1.2.1.6 Emissioner av CH4 och N2O
Beroende på materialets värmevärde samt förbränningsmängd beräknades hur många kWh som
genererades vid förbränning av materialet. Varje kWh bidrar sedan med 3,9 g eCO2, vilket är
ett sammanslaget värde för utsläpp av CH4 och N2O, se ekvation 3 samt ekvation 4 i Bilaga
(Karlsson 2016).

4.1.2.1.7 Värmevärde
Vid beräkningar av utsläpp vid förbränning användes ett medelvärde av spannet på
värmevärden för mjukplast, detta presenteras tillsammans med värmevärdena för mjukplast och
cellulosamaterial i tabell 4.
Tabell 4. Värmevärden för materialen som ingår i studien (Boverket 2008; Karlsson 2016).

Material
Mjukplast
Cellulosamaterial

Värmevärde [MJ/kg]
24-46
20

Medelvärde [MJ/kg]
35
-
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I tabell 5 nedan finns en översikt över materialen i produkterna och deras värmevärdeskategori
vid förbränning samt utsläpp.
Tabell 5. Översikt över värmevärdeskategori för de olika materialen samt vilken produkt de tillhör och
om de ger utsläpp eller ej vid förbränning.

Material
HDPE/LDPE

Värmevärdeskategori
Mjukplast

Förbränningsut
släpp
CO2, CH4, N2O

Kartong/Wellpapp Cellulosamaterial CH4, N2O

Tillhör produkt (andel)
Produktförpackning
Avdelningsförpackning/
Transportförpackning
Tork Mjuk Tvättlapp (78 %)

Pappersmassa

Cellulosamaterial CH4, N2O

Pappersmassa
(nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
LLDPE

Cellulosamaterial CH4, N2O

PLA

Cellulosamaterial CH4, N2O

PP

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Skumplast

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)

Viskos

Textil

CH4, N2O

Operationsset viskos (33 %)

Viskos
(återvunnen)

Cellulosamaterial CH4, N2O

Tork Mjuk Tvättlapp (12 %)

Cellulosamaterial CH4, N2O
Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PP (15 %)
Operationsset PLA (62 %)

4.2 Ekonomiska aspekter
I projektet togs även hänsyn till ekonomiska aspekter vid val av produkt. För att ta reda på
vilken produkt som var mest ekonomiskt gynnsam jämfördes de totala kostnaderna för en
årsförbrukning som LUL måste bekosta. För att få fram de totala kostnaderna beräknades
inköpspriset samt förbränningskostnaden för en årsförbrukning för vardera produkt med
tillhörande förpackningar. Data som parametrarna baserades på hämtades från Landstinget i
Uppsala län (2016), LUL:s varuförsörjning (2016), samt information från deras miljöcontroller
(Sköldstam 2016). Kostnaden för den interna avfallshanteringen så som lokaler och
transportpersonal räknades inte med i avgifterna i och med att endast engångsprodukter
jämfördes (Widenmo 2016a).
På grund av att LUL inte har någon upphandling av operationssetet i PP saknades information
om hur mycket detta set kostar. Efter diskussion med LUL:s miljöstrateg Lina Widenmo antogs
att operationssetet i PP har samma pris som operationssetet i PLA, en rimlig uppskattning
utifrån tidigare priser (Widenmo 2016c).
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5 Resultat
5.1 Klimatpåverkan
Efter att all data gällande utsläpp av CO2, CH4 samt N2O för varje produkt erhållits, beräknades
utsläppen om till antal kilogram eCO2 som en årsförbrukning av respektive produkt bidrar med.
Utsläppen från tillverkningen av materialet samt tillverkningen av förpackningsmaterialet har
adderats för respektive produkt. Även för förbränningen har värdena för materialet samt
förpackningen adderats.

5.1.1 Operationsset
Det operationsset som hade störst klimatpåverkan från växthusgaser under ett år var
operationssetet i PP med 25 100 kg eCO2/år. Näst störst klimatpåverkan hade setet i viskos med
20 300 kg eCO2/år. Minst klimatpåverkan hade operationssetet i PLA med 11 100 kg eCO2/år.
Resultaten redovisas i tabell 6 nedan.
Tabell 6. Växthusgaser som avges vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning av
de olika operationsseten. Data är avrundad. Exakta värden finns i Avsnitt 5.5 Summering av utsläpp i
Bilaga.

Tillverkning
[kg eCO2/år]
Transport
[kg eCO2/år]
Förbränning
[kg eCO2/år]
Totalt [kg eCO2/år]

Operationsset PLA
4 750

Operationsset PP Operationsset Viskos
10 100
8 860

1 890

3 240

3 420

4 480

11 800

8 040

11 100

25 100

20 300
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För en bättre överblick sammanställdes även resultatet för operationsseten i ett stapeldiagram i
figur 8.

Figur 8. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid råmaterialtillverkning, transport och förbränning av
en årsförbrukning av operationsseten.

5.1.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Störst klimatpåverkan av växthusgaser från en årsförbrukning hade tvättlapparna i skumplast
på 1 150 kg eCO2/år. Klimatpåverkan från tvättlapparna Tork Mjuk var betydligt mindre med
134 kg eCO2/år och minst klimatpåverkan hade Tork Avtorkningspapper med 67,1 kg eCO2/år.
Resultat ses i tabell 7.
Tabell 7. Växthusgaser som avges ut vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning
av de olika tvättlapparna och avtorkningspappret. Data är avrundad. Exakta värden finns i Avsnitt 9.4
Summering av utsläpp i Bilaga

Tillverkning [kg eCO2/år]

Tork
Avtorkningspapper
31,0

Tvättlapp
skumplast
636

Tork
Mjuk
Tvättlapp
68,3

Transport [kg eCO2/år]

27,9

25,9

52,2

Förbränning [kg eCO2/år]

8,2

484

13,3

Totalt [kg eCO2/år]

67,1

1 150

134
25

Figur 9 sammanfattar resultatet i ett stapeldiagram.

Figur 9. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid tillverkning, transport och förbränning av en
årsförbrukning av tvättlapparna samt avtorkningspappret.

26

5.2 Ekonomi
Bland tvättlapparna och avtorkningspappret är det ekonomiskt mest gynnsamma valet
avtorkningspappret Tork, vilket visas i tabell 8. Den totala kostnaden för årsförbrukningen för
denna är 4 790 kr, medan den för Tork Mjuk är drygt fyra gånger så stor, dvs. 21 000 kr.
För operationsseten är viskos det mest gynnsamma materialet ur ett ekonomiskt perspektiv med
en årsförbrukningskostnad på cirka 125 000 kr. Kostnaden för en årsförbrukning av de olika
operationsseten är dock av samma storleksordning då de andra seten har en kostnad på cirka
127 000 kr per år, se tabell 8.
Tabell 8. Redovisning av förbrukningsvarornas årsförbrukning och kostnader. Styckpris syftar till priset
på varje enskild tvättlapp och operationsset. Se avsnitt 10 Kostnadsberäkningar i Bilaga för
beräkningar.

Förbrukningsvara

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset
Viskos
Tork
Avtorkningspapper
Tork Mjuk
Tvättlapp
Tvättlapp
skumplast

Inköpskostnad
årsförbrukning
[SEK]
121 000
121 000
120 000

Förbränningskostnad
årsförbrukning
[SEK]
5 660
5 660
5 660

Total kostnad
årsförbrukning
[SEK]
127 000
127 000
125 000

4 560

224

4 790

20 600

366

21 000

19 700

155

19 800
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6 Diskussion
6.1 Tvättlappar och avtorkningspapper
Nedan diskuteras resultaten för tvättlapparna och avtorkningspappret.
6.1.1 Tillverkning
Utsläppen från råmaterialtillverkningen av produkten samt förpackningen bidrog mest till
totalutsläppet för både tvättlapparna samt avtorkningspappret, se figur 9. Vid
tillverkningsprocessen hade tvättlapparna i skumplast betydligt högre utsläpp med 636 kg
eCO2/år än tvättlapp Tork Mjuk och Tork Avtorkningspaper med värden på 68,3 kg eCO2/år
respektive 31,0 kg eCO2/år, vilket redovisas tabell 7. En anledning till detta var att skumplasten
enbart var producerad från råmaterial och de andra produkterna innehöll råmaterial samt
återvunnet material i form av återvunnen viskos och returpappersmassa som ej bidrog till
utsläpp.

6.1.2 Transport
Värdena för utsläppen från transporterna för de olika varorna skilde sig inte mycket. För
tvättlapp Tork Mjuk och avtorkningspappret erhölls information om var alla råmaterial
tillverkades men för tvättlapparna i skumplast antogs tillverkningen ske vid produktfabriken.
Om tillverkningen av skumplasten skett vid någon annan ort hade den fortfarande bidragit med
störst klimatpåverkan i jämförelse med de andra produkterna. En längre sträcka hade inneburit
ett större utsläpp och därmed ett större totalutsläpp för tvättlapparna i skumplast som redan hade
det högsta värdet av eCO2.

6.1.3 Förbränning
Även vid förbränningen skilde sig resultatet mellan tvättlapparna i skumplast och de
motsvarande produkterna då utsläppet var betydligt högre för de i skumplast. Detta på grund av
att viskos och pappersmassa anses vara kolneutralt vid förbränning vilket resulterade i att
hänsyn endast togs till utsläppen av CH4 och N2O för tvättlapp Tork Mjuk samt Tork
Avtorkningspapper. Då CO2 är den gas som bidrar mest till växthuseffekten blev detta en stor
sänkning av utsläpp för de två varorna.

6.1.4 Ekonomi
Tvättlapparna hade ett högre styckpris än avtorkningspappret, detta beror på det stora antal
funktionella enheter för avtorkningspappret som går på en pappersrulle, samt det låga pris som
gäller för pappersprodukter. Detta reflekteras även i kostnaden för en årsförbrukning av de olika
varorna där en årsförbrukning av avtorkningspappret blev billigast på 4 790 kr/år medan
tvättlapparna i skumplast och viskos kostade 19 800 kr/år respektive 21 000 kr/år.
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6.2 Universalset för operation
Nedan diskuteras resultaten för operationsseten.

6.2.1 Tillverkning
Tillverkningsprocessen av de tre operationsseten avger olika stora mängder eCO2, vilket
redovisas i tabell 6. Operationsseten i PLA ger lägst utsläpp, 4 750 kg eCO2/år, vilket beror på
att PLA är ett förnyelsebart material framställt från majsstärkelse och sockerarter. Materialet
ger således låga utsläpp av både CO2, CH4 och N2O. Operationssetet i PP släpper ut mest eCO2
vid tillverkningsprocessen, 10 100 kg eCO2/år. Detta är rimligt då PP är ett icke-förnyelsebart
material framställt från olja, vilket ger stora utsläpp av framförallt CO2. Även operationssetet i
viskos innehåller PP, dock endast uppskattade 33 % jämfört med operationssetet i PP:s angivna
75 %. Operationssetet i viskos avger 8 860 kg eCO2/år vid tillverkningsprocessen. Att viskossetet både innehåller förnyelsebart material i form av viskos och icke-förnyelsebart material i
form av PP och LLDPE gör att det bidrar till större utsläpp än operationssetet i PLA men mindre
än operationssetet i PP.

6.2.2 Transport
Alla operationsset har olika långa transportsträckor från produktion till förbränning. Detta samt
olika typer av transportmedel och storlek på lastvikt resulterar i skillnader i eCO2-utsläpp, vilket
redovisas i tabell 6. Transport med båt ger lägre utsläpp per kilometer än transport med lastbil.
Operationssetet i PLA har kortast transportsträcka och färdas längre med båt än med lastbil,
vilket ger att denna transport avger minst utsläpp. Operationssetet i viskos avger störst utsläpp
då det har längst transportväg.
Även lastvikten har stor påverkan på hur mycket eCO2 som släpps ut, se avsnitt 4 Beräkning
av utsläpp vid transport i Bilaga. Utsläppen från operationssetet i PP beräknas med vikten för
hela årsförbrukningen under hela resvägen eftersom både materialet, produkten och
förpackningen framställs i Kina. De andra operationsseten har olika produktionsplatser för de
olika komponenterna och därför beräknades utsläppen med viktandelar. Att operationssetet i
PP har den totala vikten under hela resvägen leder till att det avger höga utsläpp trots
förhållandevis kort transportsträcka.

6.2.3 Förbränning
Utsläpp vid förbränning redovisas i tabell 6. Lägst utsläpp avges från operationssetet i PLA, då
detta set innehåller stor andel av det cellulosabaserade materialet PLA. PLA är kolneutralt och
ger därför inga fossila utsläpp. Operationssetet i viskos antas bestå av 33 % viskos, vilket också
är ett kolneutralt material. Den resterande andelen i setet är mjukplast, vilket höjer utsläppen
från produkten. Störst utsläpp vid förbränning ger operationssetet i PP då det endast består av
mjukplast.
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6.2.4 Ekonomi
Samma vikt på den funktionella enheten antogs för samtliga operationsset. Detta bidrar till att
ingen kostnadsskillnad erhålls för förbränningsprocessen, inköpspriset är därmed den enda
faktor som påverkar den totala kostnaden för en årsförbrukning. Det billigaste operationssetet
är således i viskos, men det är ingen stor skillnad mellan priserna. Kostnaden för seten i PLA
och PP är densamma, då inköpspriset för operationssetet i PP antogs vara lika som priset för
operationssetet i PLA.

6.3 Osäkerhetsanalys
I detta avsnitt diskuteras resultatens tillförlitlighet i de olika stegen i LCA:n samt för de
ekonomiska beräkningarna.

6.3.1 Tillverkning
Samtliga data för tillverkningen av materialen har tagits från databaser och rapporter med
generella värden och ger därför inte några specifika värden för produkterna som ingår i studien.
Flertalet antaganden har dessutom gjorts på grund av brist på information från leverantörer samt
generellt kring tillverkningen av materialen. Ett exempel är utsläppen vid tillverkning av
förpackningsmaterialen i kartong, där en svensk standard har använts för samtliga produkters
kartonger trots att flertalet kartonger möjligtvis är tillverkade i andra delar av världen.
Antagandena har olika stor vikt för det slutgiltiga resultatet, men det är viktigt att beakta
osäkerheten som de medför.

6.3.2 Transport
Endast fåtalet produkter som ingick i studien hade kända tillverkningsorter för dess ingående
material, för de övriga gjordes antaganden som ofta baserades på produktionsorter för stora
tillverkare av materialen. Då de flesta materialproduktionerna sker i en global skala är
materialen som ingår i denna studie möjligtvis tillverkade på en annan ort, varpå det bedöms
finnas en stor osäkerhet i värdena för transportutsläpp.
För alla produkter gjordes antaganden gällande transportvägar och fordonstyper, vilket medför
ännu en osäkerhet i värdena på transportutsläppen. Även antagandet gällande hur stor del de
olika materialen utgör av produkterna visade sig spela stor roll för dessa utsläpp, då det påverkar
lastvikten vid transport av de enskilda materialen. Detta påverkar resultaten för operationsseten,
främst viskos. För de flesta produkterna bidrog dock transporterna med minst utsläpp jämfört
med tillverkning och förbränning, så felkällans påverkan på det slutgiltiga resultatet är sannolikt
ej avgörande.
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6.3.3 Förbränning
Det finns en osäkerhet i utsläppen av CO2 från förbränningen, då samtliga plastmaterial antogs
tillhöra den breda kategorin mjukplast utan hänsyn till deras specifika sammansättningar. Det
är rimligt att anta att det i verkligheten är en viss skillnad i utsläpp emellan materialen som
denna studie ej inkluderade. Kategoriseringen av plasterna som mjukplast bidrar även med en
osäkerhet gällande värmevärdet, som var angivet i ett relativt stort spann. Medelvärdet av
intervallet beräknades utan hänsyn till de olika plasternas sammansättning och utblandning med
andra material, trots att värmevärdet i verkligheten varierar mellan materialen.

6.3.4 Ekonomi
Ekonomiresultaten för tvättlapparna och avtorkningspappret bedöms ha en låg osäkerhet, då
nästan all relevant data fanns tillgänglig. Förbränningsmängden baserades på en årsförbrukning
av tvättlapparna i skumplast, vilket är ett relevant antagande då de används inom vården idag
och då alla tvättlappar samt avtorkningspappret har samma funktionella enhet.
De beräknade kostnaderna för en årsförbrukning av operationsseten bedöms däremot ha en
mycket hög osäkerhet, då samma vikt och årsförbrukning som tidigare nämnts antogs för
samtliga produkter. Detta innebar att endast inköpspriset skiljde totalkostnaderna åt och då
operationssetet i PP antogs ha samma inköpspris som produkten i PLA blev deras totalkostnader
desamma, vilket troligtvis inte skulle vara fallet om LUL skulle upphandla setet i PP i
framtiden.

6.4 Informationstillgänglighet från leverantörerna
I utförandet av LCA:erna för de olika produkterna uppstod en del svårigheter på grund av brist
på information från leverantörerna. I dagsläget har leverantörer ingen skyldighet att rapportera
information gällande exempelvis exakt produktinnehåll, materialfördelning, produktionsplats
och transportväg (Widenmo 2016b). Detta leder till en stor osäkerhet i produkternas
miljöpåverkan. De i denna studie kontaktade företag som uttrycker att de har ett aktivt
miljöarbete är generellt mer transparenta med information om sin produktion, medan andra inte
delger grundläggande fakta.
För att säkerställa att tillverkningen sker på ett hållbart sätt och under rättvisa förhållanden
bör LUL:s beställning av produkter endast ske från leverantörer som är öppna med sin
verksamhet. I kommande upphandlingar uppmanas LUL därför ställa högre krav på
informationstillgång från leverantörerna.
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7 Slutsats
I denna studie undersöktes klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp från en livscykel av tre
olika universalset för operation samt två tvättlappar och ett motsvarande avtorkningspapper.
Efter utförd LCA var det möjligt att observera att avtorkningspappret och operationssetet i PLA
är de förbrukningsvaror av varje sort som avger minst växthusgaser under en livscykel.
Avtorkningspappret och operationssetet i viskos medför de minsta årsförbrukningskostnaderna
för LUL, men på grund av osäkerheterna i operationssetens ekonomiberäkningar bör denna del
av resultatet ej ligga till grund för avgörande beslut och framtida upphandlingar.
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De beräknade värderna i denna bilaga är angivna med samma nogrannhet som angivits i dess källor. För de slutgiltiga värderna för eCO2 under varje rubrik används tre
värdesiffror. I slutrapporten är vissa av värderna avrundade då alla värdesiffror inte är
relevanta för storleken på resultaten.

1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

i
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För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
För att ta fram den årliga energin som producerats användes ekvation 4 nedan.
energi · 0, 0039 = utsläpp

mavf all · v · 0, 2778 = energi

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationsseten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1 702 st (Landstinget i Uppsala
län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1 700 st för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning för operationsset
i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).
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2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg
2.2.2

(6)

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

3
3.1

(10)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssetet består till 62 % av växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör
65 % av produkten (3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.
Resterande 35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
iii
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Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 2 samt ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I ekvation 11 respektive ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.
(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från ekvation 11 och ekvation 12.
774, 4 + 3579, 3 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 14 respektive ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

iv
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Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från ekvation 14 och ekvation 15.
8187, 4 + 1534, 0 = 9721, 4

3.3

kg eCO2
år

(16)

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i tabell 1, tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 17, ekvation 18 respektive ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från ekvation 17, ekvation 18 och ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9

3.4

kg eCO2
år

(20)

Förpackningar till operationsset

I tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationsseten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

v

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
ekvation 1
ekvation 1
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Utifrån data i tabell 5, tabell 1, ekvation 6, ekvation 8 respektive ekvation 10 beräknades
de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.

(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

kg eCO2
år

(21)

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från ekvation 21, ekvation 22 och ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389, 3 + 5, 3 + 4, 4 = 399, 0

vi

kg eCO2
år

(24)
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4

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen av operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
ekvation 5, ekvation 6, ekvation 8 och ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2 019

3 457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6 341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3 457
3 457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9 480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 952
1 952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6 154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1 827

1 721

79,06

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläpp i tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

vii

kg eCO2
år

(26)
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4.3

Operationsset PP

I tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6 154
6 154

2 811
15,15

2 517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3 125

2 822

150,9

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 7 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

viii

kg eCO2
år

(27)
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4.4

Operationsset viskos

I tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1 859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9 635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6 154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6 154
6 154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3 301

3 054

150,0

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 8 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

ix

kg eCO2
år

(28)
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5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning samt utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 2 samt ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från ekvation 29 samt ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år
x

(33)
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Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från ekvation 32, ekvation 34 samt ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xi

kg eCO2
år

(40)
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Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 39, ekvation 40 samt ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 43 samt ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE. Både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2 samt ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt ekvation 4 samt ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt ekvation 3 samt ekvation 46.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

xii

kg eCO2
år

(47)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 45 samt ekvation 47.
kg eCO2
(48)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 48 samt ekvation
37.
11152 + 211, 4 = 11363, 4

11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av viskos under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
ekvation 3 samt ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
kg eCO2
2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet för
mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt ekvation 3
samt ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0
xiii

kg eCO2
år

(54)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 51, ekvation 52 samt ekvation 54.
kg eCO2
(55)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 55 samt ekvation
37.
40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 9, tabell 10
samt tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4 353,7
399,0
1 893,1
4 475,9
11 121,7

Beräkning
ekvation 13
ekvation 23
ekvation 26
ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9 721,4
399,0
3 240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
ekvation 16
ekvation 23
ekvation 27
ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8 457,9
399,0
3 422,3
8 039,8
20 319,0

xiv

Beräkning
ekvation 20
ekvation 23
ekvation 28
ekvation 56
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Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482
xv

(60)
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Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från ekvation 62 med massan av en förpackning från ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från ekvation 61 och ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
135

xvi

(66)
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Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
6.2.2

(67)

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 67 och ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg

xvii

(71)
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6.3.2

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 st tvättlappar i skumplast och vid transport paketeras 30
st förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då årsförbrukningen var 108
075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta redovisas i ekvation 72.
Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar
från ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en wellpappkartong, detta redovisas i ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
(73)
30
Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 71 och ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

xviii

(77)
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7
7.1

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

ekvation 1

Utifrån data i tabell 12 , tabell 1 samt ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 78.
kg eCO2
(78)
år
Utifrån data i tabell 13, tabell 1 samt ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i ekvation 79.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 14 samt tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

xix

Andel av förpackning [%]
100

Källa
ekvation 1
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Utifrån data i tabell 14, tabell 1 samt ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 80.

(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

kg eCO2
år

(80)

Utifrån data i tabell 15, tabell 1 samt ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i ekvation 81
0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp skumplast

I tabell 16 samt tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i tabell 1 och tabell 16 samt ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i plastförpackningen.

(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

xx

kg eCO2
år

(83)
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Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.

(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i ekvation 83 samt ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av växthusgaser
för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic 4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 61, ekvation 65
samt tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1 235,6

26,94

26,13

1,072

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i abell 18 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

xxi

kg eCO2
år

(86)
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8.2

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 67, ekvation 70
och tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1 252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 006 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp skumplast

I tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936

Genom värden i tabell 1 och totalutsläppen i tabell 20 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9
xxii

kg eCO2
år

(88)
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9

Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)
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9.3

Tvättlapp skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från ekvation 71 och ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av ekvation 94 och ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7

xxiv

kg eCO2
år

(97)
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9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 21, tabell 22
samt tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
ekvation 78
ekvation 79
ekvation 86
ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
ekvation 80
ekvation 81
ekvation 87
ekvation 92

Tvättlapp skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1 145,3

xxv

Beräkning
ekvation 82
ekvation 85
ekvation 88
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Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovisas beräkningar gällande ekonomiska aspekter för de olika produkterna.

10.1

Styckpris och årlig inköpskostnad

Styckpriset är för alla produkter utom operationsset PP och Tork Avtorkningspapper är
hämtade från Varuförsörjningen. Priset för operationssetet i PP antogs vara detsamma
som för operationssetet i PLA. För Tork Avtorkningspapper användes ekvation 98, där
inköpspriset per rulle divideras med antalet förbrukningsenheter per rulle.
20, 35
= 0, 0422 kr
(98)
482
Inköpspriset per rulle är hämtat från Varuförsörjningen och antal förbrukningsenheter
per rulle är beräknad enligt ekvation 59. tabell ?? nedan visar styckpriset för de olika
produkterna.
Tabell 24: Styckpris för de olika produkterna. Data för dessa parametrar hämtades från
Varuförsörjningen (2016a-e) och Widenmo (2016b) samt beräknades med ekvation 98.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

10.2

Styckpris [Kr]

Årsförbrukning

Årlig kostnad inköp [Kr]

71,4
71,4
70,39

1 700
1 700
1 700

121 380
121 380
119 663

0,0422
0,191
0,182

108 075
108 075
108 075

4 563
20 642
19 691

Förbränningskostnad

Det antogs att all massa från produkterna och deras förpackning förbränns när de
är förbrukade. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 25, ekvation 65, ekvation 70 samt ekvation 77. Förbränningskostnaden beräknades utifrån att
förbränningskostnaden per kilogram multiplicerades med förbränningsmassan under ett
år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik Sköldstam på LUL (2016).
Tabell 25: Avfallsmassa, förbränningskostnad per kg samt per år för de olika produkterna.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Avfallsmassa [kg/år]

Kostnad förbränning [Kr/kg]

Kostnad förbränning [Kr/år]

6154
6154
6154

0,92
0,92
0,92

5 662
5 662
5 662

377,0
615,2
261,1

0,595
0,595
0,595

224
366
155
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10.3

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera den årliga kostnaden vid inköp från tabell 24 och förbränningskostnaden per år från tabell 25. Resultatet
ses nedan i tabell 26
Tabell 26: Den totala kostnaden för årsförbrukningen av respektive produkt.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Totalkostnad [Kr/år]

xxvii

127 042
127 042
125 325
4 787
21 008
19 847
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Kungsbacka.
Google
maps.
Tillgänglig:
https://www.google.se/maps/dir/Mediq+
Sverige+AB,+Hallab\protect\unhbox\voidb@x\bgroup\U@D1ex{\setbox\z@
\hbox{\char127}\dimen@-.45ex\advance\dimen@\ht\z@}\accent127\fontdimen5\
font\U@Da\egroupcksv\protect\unhbox\voidb@x\bgroup\U@D1ex{\setbox\z@
\hbox{\char127}\dimen@-.45ex\advance\dimen@\ht\z@}\accent127\fontdimen5\
font\U@Da\egroupgen+1,+434+37+Kungsbacka/Abena,+Egelund,+Aabenraa,
+Danmark/@55.5224192,12.1593951,13.01z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!
1s0x464fe8daaa680e79:0x4696da240916ee48!2m2!1d12.0594153!2d57.5101532!
1m5!1m1!1s0x47b35474eadd6163:0x2874f918dd03138a!2m2!1d9.372374!2d55.
067301!3e0?hl=sv [2016-05-02]
Google
(2016c).
Akademiska
sjukhuset,
Uppsala
till
Enköping
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Mölnlycke. Google Maps. Tillgänglig: https://www.google.se/maps/dir/SCA+
%C3%96strand+SCA+Graphic+Sundsvall+AB,+Timr%C3%A5/SCA+Hygiene+Products+
AB,+Fabriksv%C3%A4gen,+M%C3%B6lnlycke/@59.9957189,10.5222202,6z/am=t/
data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x46645feba6364bc5:0x83c3df4bf967eb64!
2m2!1d17.3248651!2d62.4854563!1m5!1m1!1s0x464ff0fa4bbb9b8f:
0x222010160565aa1b!2m2!1d12.128445!2d57.6607133!3e0?hl=en [2016-05-04]
Hischier, R. (2011a). Chemi-thermomechanical pulp production, RER,(Author: Roland
Hischier active). Tillgänglig: https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/UPR/
5a609d13-c19a-493a-85a6-0d48a248aea2/8b738ea0-f89e-4627-8679-433616064e82
[2016-05-03]
Hischier, R. (2011b). Polyethylene production, linear low density, granulate,GLO, (Author:
[System] inactive). Tillgänglig: https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/UPR/
562150e6-d14c-4987-aa80-01b0a4028b20/8b738ea0-f89e-4627-8679-433616064e82
[2016-05-03]

xxxi

Bilaga

Hischier, R. (2011c). Polypropylene production, granulate, GLO, (Author: [System]
inactive).
Tillgänglig:
https://ecoquery.ecoinvent.org/Details/UPR/
5903eb36-5412-4c1d-aa4c-b8012a6f3fc8/8b738ea0-f89e-4627-8679433616064e82
[2016-05-03]
Hischier, R. (2011d). Sulfate pulp production, elementary chlorine free bleached, RER, (Author: Roland Hischier active). Tillgänglig: https://v32.
ecoquery.ecoinvent.org/Details/UPR/5c243bc5-6d1d-4220-8767-431307534c04/
8b738ea0-f89e-4627-8679-433616064e82 [2016-05- 03]
Imbeault-Tétreault,
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Sköldstam, E., Miljöcontroller (2016). Landstinget i Uppsala län, Mailkontakt via
beställaren.

xxxii

Bilaga

Solomon S. (red) (2007). Climate change 2007: the physical science basis.New York:
Cambridge University Press
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Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp
Ärendelogg
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.
Projekt:
47 Klimatpåverkan från förbrukningsmaterial
Nr. Datum [1]

Ärende / uppgift [2]

Ange datum då
Skriv i text vad ärendet uppgiften
ärendet/uppgiften handlar om. T.ex. beräkna värdet
beslutades om.
på x, ta kontakt med person NN,
göra presentation till ... osv.
2016-04-05
1 2016-04-06
2 2016-04-06
3 2016-04-06
4 2016-04-06
5 2016-04-06
6 2016-04-06
7 2016-04-06

9 2016-04-08
10 2016-04-08
11 2016-04-08
12 2016-04-08

Grov tidsplanering
Schema för fredagsfika

13 2016-04-08
14 2016-04-08

Projektplanen påbörjas
Nationslunch
Möte med Lina Widenmo på
Slottsgränd 2A
Projektgruppsprotokoll
Reflektionsdagbok
Fredagsfika
Nästa samling

7 2016-04-07
8 2016-04-07

15
16
17
18
19

2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08

Ansvarig person [4]

Om ärendet/uppgiften är tänkt att
resultera i en rapport ange tilltänkt
rapportnummer. Annars ange kort
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är
ansvarig för att
ärendet/uppgiften blir
genomfört.

Ange datum då
ärendet/uppgiften blev
slutfört.

Alla
Hanna

2016-04-06
2016-04-06

Christellle
Clara
Kristina

2016-04-06
2016-04-07
2016-04-07

Samling för dagen kl. 10.00 nästa dag
Kontaktade uppdragsgivaren
Första möte bestämdes till fredag 8/4 k
Kontaktade handledaren Conny Första möte bestämdes till kl 11 dagen
Larsson
efter
Kontaktade Cecilia Johansson
Cecilia hade inte Linas intro-PP
Skriva projektmötesrapport
W-16-47/P-01
Projektplan påböjad
Tidsplan
Avslutning för dagen 12.00
Samling för dagen kl. 08.00 i
biblioteket för att få ett rum
innan de blir fulla
Projektmöteslunch
Möte med Conny
Informationssök för gruppen.
Obligatorisk
Nästa möte
Brainstormar inför mötet med
Lina
GANTT-schema första utkast

8 2016-04-06
5 2016-04-07
6 2016-04-07

Resultat [3]

Christelle

Övriga medverkande Ärendet slutfört [5]
personer

Alla
Alla

Alla

Alla
Clara

2016-04-07
2016-04-07
2016-04-07

8/4 kl. 11.30 Stockholms nation

2016-04-07
2016-04-08

Schemalagd aktivitet
8/4 Blåsenhus 8.00

Fick två grupprum!

Alla dök upp
Frågor att utgå infrån när vi träffar
henne

Deadline tisdag den 12:e april.
Presentation för Cecilia och Conny 13.2013.40 i Stuffen, Geocentrum.

2016-04-11
2016-04-06
2016-04-06

GANTT-schema

W-16-47/P-02

Kommentarer

Alla

Alla
Alla
Alla
Kristina

Fått översikt över projektet och
bestämt deadlines
Alla
Schema där alla har varsin vecka
Christelle
En grovstruktur över vilka datum som
vi har deadlines emot. Början och
slutet relativt detaljerade.
Alla
Alla
Frågetecken har retts ut. Se W-16-47 /
P-03. Nästa möte 20/4
Alla
Se W-16-47 / P-03.
Ana
Alla
Alla
Måndag 8.15 i Blekinge, geocentrum Alla

Alla

Lina Widenmo
Christelle

2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08

Finns ett excelark "Fredagsfika" i Driven

2016-04-08
2016-04-08

Finns bild upplagd i Driven
Stocken

2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-08
2016-04-11

20 2016-04-11

Går igenom veckoplanen

21 2016-04-11

Bokar in grupprum

22 2016-04-11
23 2016-04-11

Skriva projektplan klart
Skapa en mall till rapporter
PP-presentation till
morgondagens redovisning

24 2016-04-11
25
26
26
27

2016-04-11
2016-04-12
2016-04-11
2016-04-11

28
29
30
31

2016-04-11
2016-04-11
2016-04-11
2016-04-11

32 2016-04-12
33 2016-04-12
34 2016-04-12
35 2016-04-12
36 2016-04-12

37 2016-04-13
38
39
40
41
42
43

2016-04-13
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-15

44 2016-04-18
45 2016-04-18
46 2016-04-18

Alla

2016-04-11

v. 15-16 bokad. v.17 påbörjad

Alla

2016-04-11

W-16-47/A-01_Projektplan

Christelle
Clara

Alla
Ser över vad som behöver göras +
delar upp ansvaret
Clara
Sandra lånade LCA- ringar på vattnet Sandra
Glassigt
Alla
Christelle

Litteraturstudien påbörjad
Lån av LCA-litteratur
Glasspaus
Projektgruppsmöte
Mailade Lina för att fråga om
information om produkterna som
vi behöver för att göra våran
Fick en del information men saknar
litteraturstudie
fortfarande en del. Väntar på mer
Projektgruppsmöte
W-16-47/P-04
Avslutning för dagen 16.15
Samling i Fågelsundet 9.15
Fått ok för några valda produkter,
väntar på information från
Mejlat Lina ang. produkter
varuförsörjningen
Litteraturstudien påbörjad, Lrapporter.
Presentation av projektplan
Revidering av projektplan
första utkast av W-16-47/A-02
Gå igenom utkast av förnyad
projektplan
W-16-47/A-02
Mejl till Conny med projektplan
W-16-47/A-02 och inbokning av
nytt möte fredag för uppföljning
av projektet samt feedback på
nya projektplanen
Möte i Blekinge kl. 09.00 den 22/4
Påbörjat L-rapport om material
Påbörjat L-rapport om LCA
Telefonsamtal med Lina kl 15.00
Avstämningsmöte litteraturstudie
Fortsatt arbete med L-rapport
Avstämningsmöte litteraturstudie
Genomgång av L-rapporter i
litteraturstudie inför
sammanställning av G-rapport
Sammanställning av
litteraturstudien från Lrapporterna
Mini-litteraturstudien

Hanna
Christelle
Alla
Alla

Alla

Alla andra

Sandra

Hanna

2016-04-11

Ligger i mappen "Projektplan"

2016-04-11
2016-04-11
2016-04-11
2016-04-11

Deadline 19/4

2016-04-11
2016-04-11
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-12
Deadline för att lämna in till Clara:
Måndag 18/4 kl.10.00

Alla
Alla
Christelle
Christelle

2016-04-11
2016-04-11

2016-04-12
2016-04-12
Alla

Christelle

2016-04-13

2016-04-14
Clara Bachofner
Gran, Hanna
Eriksson

W-16-47/ L-01
W-16-47/L-04
W-16-47/P-07
W-16-47/P-07

Sandra Lindqvist
Christelle
Clara, Hanna
Alla

W-16-47/P-08

Alla

2016-04-18
2016-04-18
2016-04-14
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-15

Alla

2016-04-18

Clara
Hanna, Sandra

2016-04-19
2016-04-19

Preliminär W-16-47/G-02
W-16-47/G-01

från tordags v. 16 sitter vi på Ångan då
forsfestivalen pågår.
Ligger i mappen"Projektplan" samt på
studentportalen

Sandra, Ana

47 2016-04-18
48 2016-04-18
49 2016-04-19
50 2016-04-19
51 2016-04-19
52
53
54
55
56

2016-04-19
2016-04-19
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-20

57 2016-04-20
58 2016-04-20
59 2016-04-20

60 2016-04-20
61 2016-04-20
62 2016-04-21
63 2016-04-21
64 2016-04-21
65 2016-04-21
66 2016-04-21
67 2016-04-22
68 2016-04-22
69 2016-04-22
70 2016-04-25
71 2016-04-25
72
73
74
75

2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25

Fortsatt djupdykning av LCA
rapporten W-16-47/L-04
Slutrapporten påbörjad
Frukost på Norrlands 08.15 inför
mötet med Lina
Korrekturläsning av W-16-47 /
G-02
Revideringar i GANTT-schemat
Mini-litteraturstudie
korrekturläses
Frågor till Lina
Gruppmöte
Frukost på Norrlands
Möte med Lina Widenmo

Christelle
Ana, Kristina

2016-04-18
2016-04-18

Alla

2016-04-19

Alla
Kristina

2016-04-19
2016-04-19

Inga anmärkningar
"Frågor till Lina 20/4" i driven
W-16-47/P-10
Paltkoma.
W-16-47/P-11
Få en överblick över vad vi behöver
Inläsning av LCA
göra
Vi utgår ifrån tvättlapparna: viskos,
Beslut om vilka produkter vi ska skumplast samt torky. Op-set: PLA,
studera
viskos och PP.
Påbörja LCA
Påbörjan av W-16-47/G-04
Christelle - tvättlapp viskos, Sandra tvättlapp Torky, Hanna - opset PP,
Kristina - opset PLA, Clara - opset
Uppdelning av produkter
viskos, Ana - tvättlapp skumplast
Projektmötesprotokoll
W-16-47/P-11
Ecoinventkonton skapas
Nu har alla användare
Mall med produktinformation
skapas
Excel "sammanställning produkter"
Informationssök om produkterna

Kristina, Ana och Clara
Hanna
Christelle
Alla
Sandra
Alla andra

2016-04-19
2016-04-19
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-20

Alla

2016-04-20

Projektmötesprotokoll
Mailade Lina att vi inte vill
undersöka tråg
Uppföljningsmöte med Conny i
Blekinge kl. 09.00
Revidering av projektplanen
Revidering av minilitteraturstudien
Mailade Lina ang. kontakt med
leverantörerna
Projektmötesprotokoll
Mailade Conny ang. rättningen
av L-rapporterna till
litteraturstudien
Revidering av W-16-47/L-02
Revidering av W-16-47/L-03
Revidering av W-16-47/L-01

Hanna Eriksson

Färdigställer W-16-47 / G-02
Se GANTT-schema

W-16-47/P-12
Undersöker operationssätt och
tvättlappar
Feedback på det vi gjort samt frågor
kring det fortsatta arbetet klargjordes.
W-16-47/A-03

Alla
Kristina

Alla
Sandra Lindqvist
Alla

Alla andra

Hanna Eriksson

Alla
Alla

2016-04-20
2016-04-20

2016-04-20
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-21
2016-05-10

Kristina
Abrahamsson

2016-04-21

Hanna

2016-04-21

Alla
Christelle

2016-04-22
2016-04-22

W-16-47/G-04
Sandra
Fick svar av Lina att ingen information
har erhållits från leverantörerna ännu Hanna
W-16-47/P-14
Ana
Alla L-rapporter ska rättas och läggas
upp med ett nytt löpnummer så att
projektets utveckling kan följas
Clara
W-16-47/L-08
Clara
W-16-47/L-07
Ana
W-16-47/L-09
Sandra

2016-04-22
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25

Bra kaffe, rund i smaken!

76 2016-04-26
77 2016-04-28
78 2016-04-28
79 2016-05-02
80 2016-05-02
81 2016-05-02
82 2016-05-02
83 2016-05-02
84 2016-05-03
85 2016-05-04
86 2016-05-04

87 2016-05-04
88 2016-05-04

89 2016-05-09
90 2016-05-09

91 2016-05-10
92 2016-05-10
93 2016-05-10
94 2016-05-10
95 2016-05-10
96 2016-05-10
97 2016-05-10

Vattenfalls miljöspecialist Anna
Karlsson har fått Claras
Kontaktade Marie Jansson Gran telefonnummer, kontaktar oss
på Vattenfall AB
troligtvis imorgon
Clara
Se dokument "Transport", "Mail från
Lina 28e april" och "Mail fr.Lina ang.
Mailade Lina Widenmo
avfallsförbränning" i google-drive
Hanna
Skapade en presentation för
mittredovisningen
Hanna, Clara
Skapande av mall för L-rapporter
av respektive produkt
Se anteckningar i W-16-47/P-17 samt
detaljerad i "mittredovisning" i
Mittredovisning
mappen mötesprotokoll
Clara, Hanna, Christell Alla andra
Revidering av W-16-47/L-04
W-16-47/L-15 även utökad
Christelle
Projektmötesprotokoll 17
W-16-47/P-17
Christelle
Kristina
Ska få produktexemplar av
Mailade Lina
tvättlapparna 4/5
Hanna
Mejlade olika kontaktpersoner på Fick information om hur data kan
ecoinvent ang utsläpp vid
sökas samt fick reda på att UU borde
viskosprod.
ha en ecoinventlicens
Clara
Mejlade SCA ang. Tork Mjuk
tvättlapp
Se mejlmappen
Sandra
Christelle
Mejlade universitetsbiblioteket
angående ecoinventlicens
Fanns ingen
Clara
Prover från Torky och tvättlapp i
skumplast. Samt frågor besvarade,
Lina skulle mejla vad som
Hämta produktprover från Lina diskuterades.
Alla
Påbörjat Excel-dokument för
LCA
Se exceldokumenten i LCA-mappen Sandra
Hade skickat kopia till Indententen och
Roger Herbert för att få hjälp. Deras
Mejlat Conny ang.
mejl: stefan.gunnarsson@ebc.uu.se
laborationsrum
och Roger.Herbert@geo.uu.se
Christelle
Vägning av tvättlappar
Nu finns vikter för tvättlappar
Ana
Fråga Cecilia ang. värdesiffror,
tiopotenser, redovisa beräkningar
samt referera till källor i
beräkningsbilaga
Se mailmappen "Mejl från Cecilia..." Christelle
Färdigställt en sammanställning
om Tork Mjuk Tvättlapp
W-16-47/L-16
Christelle
Ta bilder på proverna att använda
i rapporten
Bilder av de olika tvättlapparna
Christelle
Färdigställt en sammanställning
om operationsset viskos
W-16-47/L-06
Clara
Färdigställt en sammanställning
om operationsset PP
W-16-47/L-10
Hanna
Latex-dokument med
Hanna, Sandra och Christelle
beräkningar påbörjad
W-16-47/L-17
Projektmötesprotokoll
W-16-47/P-21
Hanna
Sandra

2016-04-26
2016-04-28
2016-04-28
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-09
2016-05-04

2015-06-04
2016-05-01

2016-05-09
2016-05-09

2016-05-10
2016-05-10
2016-05-16
2016-05-10
2016-05-10
2016-05-16
2016-05-10

98 2016-05-10
99
100
101
102

2016-05-10
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11

103
104
105
106
107

2016-05-11
2016-05-13
2016-05-13
2016-05-13
2016-05-13

108 2016-05-13
109 2016-05-16
110 2016-05-16
111 2016-05-16
112 2016-05-16
113 2016-05-16
114 2016-05-16
115 2016-05-16
116 2016-05-16
117 2016-05-17
118 2016-05-17
119 2016-05-17
120 2016-05-17
121 2016-05-17
122 2016-05-18
123 2016-05-18
124 2016-05-18
125 2016-05-18
126 2016-05-19

Färdigställt en sammanställning
om operationsset PLA
W-16-47/L-12
Färdigställt en sammanställning
om tvättlappar i skumplast
W-16-47/L-13
Revidering av W-16-47/L-12
W-16-47/L-21
Revidering av W-16-47/L-16
W-16-47/L-22
Revidering av W-16-47/L-06
W-16-47/L-06
Hämta Tork Mjuk Tvättlapp på
Svartbäckens vårdcentral
imorgon kl. 08.30.. Fråga i repan
efter en Ingela Jansson som Lina
Widenmo varir i kontakt med.
Hämtat!
Arbete med ekvationsbilaga
W-16-47/L-24
Påbörjan av diskussion
Arbete med resultat
Påbörjat sammanfattning
Ge kommentarer på det som är
skrivet på slutrapporten i dox
Överfört slutrapporten till Word
Korrigerat bilder till
slutrapporten
Fina och färdiga
Korrekturläst beräkningsbilagan Siffror rätt och korrekt
Mejlat Cecilia ang. lista med
"egna" rapporter samt framsida
till totalrapporten.
Se mejlmappen i drive
Beställa mat från foodcourt
Sushi!!!!
Revidering av beräkningsbilagan
W-16-47/L-24
W-16-47/G-06
Korrigering mha. kommentarerna
slutrapporten i word
soon to be W-16-47/S-01
Projektmötesprotokoll för dagen W-16-47/P-26
Mejlar Conny ang. möte med
slutrapporten + slutrapporten
Imorgon 08.30 i Öland
Laddat upp slutversionen på sp W-16-47/S-01
Mejlat Lina W-16-47/S-01 +
frågat om möte på tors fm.
Möte på fredag den 20:e kl. 12
Påbörjat Planch om tvättlappar
samt redovisnings-ppt
En början
Christelle+Kristina=Norrland I,
Lottning av presentations- och
Anna+Hanna=Norrland II,
opponeringsgrupper
Clara+Sandra=Småland
Möte med Conny 08.30 i Öland
ang. W-16-47S-01
se projektmötesprotokoll
Revidering av W-16-47S-01
W-16-47S-02
Uppladdning för opponering av
W-16-47S-02 på studentportalen Nu kan de opponera
Fortsatt arbete med planch och
ppt-pres.
Eget arbete med pop. vet. och
abstract

Kristina

2016-05-10

Ana
Kristina
Christelle
Clara

2016-05-10
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11

Christelle
Christelle, Sandra, Hanna
Ana, Kristina, Hanna, Clara
Ana
Clara

2016-05-12
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-16

Kristina
Kristina, Clara

2016-05-13
2016-05-16

Alla

Hanna
Hanna, Ana

2016-05-16
2016-05-16

Christelle
Christelle

2016-05-16
2016-05-16

Christelle, Hanna, Sandra, Ana
Ana, Christelle,
Kristina, Hanna, Clara Sandra
Christelle
Ana

2016-05-16

Christelle
Alla

2016-05-17
2016-05-17

Hanna

2016-05-17

Alla

2016-05-17

2016-05-16
2016-05-16

Clara, Kristina

Alla andra

2016-05-17

Hanna
Alla

Alla andra

2016-05-18
2016-05-18

Christelle

2016-05-18

Alla

2016-05-18

Alla

2016-05-19

127 2016-05-19
128 2016-05-20
129 2016-05-20
130 2016-05-20
131 2016-05-23
132 2016-05-24
133 2016-05-24
134 2016-05-24
135 2016-05-24
136 2016-05-24
137 2016-05-25
138 2016-05-25
139 2016-05-26
140 2016-05-27
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30

Spelkväll på Uplands
Allmänbildande
Fortsatt arbete med planch och
ppt-pres.
avstämningsmöte med Lina
Mejlat Cecilia ang. bokning av Bokat i Halland, ons. 13-17 och
Halland nästa vecka
torsdag 08-17
Läser igenom och diskuterar
opponeringsrapporten
Första utkast av kommentarer
Fixar eget: abstract och pop. sam.
Kommentarer till
Sammanställning av våra
opponeringsrapport
kommentarer, generella.
Rättning av opponeringsrapport som
ska ges som pdf till
Rättning av opponeringsrapport opponeringsgruppen
Rubriker och frågor som ska
Reflektionsdokument
diskuteras
Mejlat Cecilia ang.
reflektionsdokumentet
Uppladdat på sp kl 17 2/6 gäller
Lite revideringar av slutsatserna. Klar
Genomgång av presentation
för första genrep!
Opponeringen - genomgång av
vad som ska tas upp
ppt till opponeringen
Genrep av presentation
Nu kör vi!
Opponering + presentation
APPLÅDER!
Färdigställande av
reflektionsdokument
W-16-47/G-06
Färdigställande av slutrapport
W-16-47/S-03
Opponeringsreflektion
W-16-47/G-07
Färdigställande av totaltrapport

Alla

2016-05-19

Alla
Alla

2016-05-20
2016-05-20

Christelle

2016-05-23

Alla
Alla

2016-05-24
2016-05-24

Kristina

Alla andra

2016-05-24

Sandra

Alla andra

2016-05-24

Ana, Christelle, Clara, Hanna

2016-05-24

Christelle

2016-05-24

Alla

2016-05-25

Alla
Alla
Alla

2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27

Christelle
Clara, Sandra, Ana
Ana
Hanna, Kristina

Alla andra

2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp
Rapportlogg [1]
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.
47 Klimatpåverkan från förbrukningsmaterial
Projekt:
Rapporttyp Dokumentkod [2]
Dokumentnamn [3]
Datum [4]
Ersätter [5]
Författare [6]
Ange rapportens kod

S [7]

A [8]

Programkod-ÅrProjektnummer/Rapporttyplöpnummer

Skriv i text vad
rapporten är.

Exempel: W-10-01/ L-01

W-16-47/S-01
W-16-47/S-02
W-16-47/S-03
W-16-47/A-01
W-16-47/A-02
W-16-47/A-03

T.ex. Labbrapport,
projektgruppsprotokoll,
teknisk rapport etc.
Slutrapport
Slutrapport
Slutrapport
Projektplan
Projektplan
Projektplan

2016-05-17
2016-05-18
2016-05-30
2016-04-11
2016-04-13
2015-04-22

W-16-47/P-01
W-16-47/P-02
W-16-47/P-03
W-16-47/P-04
W-16-47/P-05
W-16-47/P-06
W-16-47/P-07
W-16-47/P-08
W-16-47/P-09
W-16-47/P-10
W-16-47/P-11
W-16-47/P-12

projektgruppsprotokoll
projektgruppsprotokoll
projektgruppsprotokoll
projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokoll
Projektgruppsprotokol
Projektgruppsprotokoll

2016-04-06
2016-04-06
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21

Datum då rapporten Om rapporten ersätter en Ange namnet/namnen på den/de som har skrivit
blev färdig.
tidigare rapport ange dess rapporten.
dokumentkod.

W-16-47/S-01
W-16-47/S-02
W-16-47/A-01
W-16-47/A-02

Alla
Alla
Alla
Christelle
Christelle
Christelle

P [9]
Kristina Abrahamson
Clara Bachofner Gran
Ana de Afonseca
Christelle Kalla
Sandra Lindqvist
Hanna Eriksson
Clara Bachofner Gran
Ana de Afonseca
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Rapportnamn
Livscykelanalys av förbrukningsvaror
- En studie för minskad klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län

Sammanfattning
Slutrapport för projektet Livscykelanalys av förbrukningsvaror: En studie för minskad
klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län.
I rapporten undersöktes välanvända förbrukningsvaror inom Landstinget i Uppsala län:
operationsset samt tvättlappar och avtorkningspapper. Livscykelanalyser utfördes för att
undersöka produkternas klimatpåverkan från vaggan till graven, med målet att identifiera den
vara av varje sort som bidrog med minst utsläpp i enheten koldioxidekvivalenter.

Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län (LUL) presenterade år 2014 ett miljöprogram med målet att minska
sin klimatpåverkan inom bland annat transport, energi och förbrukningsmaterial. Syftet med
denna studie var att undersöka möjligheten för LUL att minska sina utsläpp av växthusgaser
genom att välja mer miljövänliga varianter av två välanvända förbrukningsvaror inom vården:
operationsset och tvättlappar. Detta utfördes genom att tillämpa metoden livscykelanalys
(LCA), där tre varianter av operationsset, två sorters tvättlappar samt ett jämförbart
avtorkningspapper följdes ”från vaggan till graven”.
Studiens resultat skulle besvara frågan om vilka av de tre operationssetten samt tvättlapparna
och avtorkningspappret som avgav minst växthusgaser i form av koldioxid, metan samt lustgas
under en livscykel, för att uppfylla samma funktion inom avdelningarna operation samt
geriatrik. Resultatet skulle presenteras i enheten koldioxidekvivalenter (eCO2). Dessutom
skulle förbrukningsvarorna som medförde de minsta årsförbrukningskostnaderna för LUL
identifieras.
Operationssetten som undersöktes bestod av polylaktid (PLA), polypropen (PP) samt viskos.
Tvättlapparna bestod bland annat av skumplast samt viskos och avtorkningspappret av
pappersmassa. Studien avgränsades till att inkludera växthusgasutsläpp från tillverkning av
råmaterial, tillverkning av förpackningsmaterial, transporter samt förbränning.
Efter utförd LCA kunde det observeras att en årsförbrukning av operationssettet i PLA släppte
ut minst växthusgaser med 11 121,7 kg eCO2 per år, medan operationssettet i viskos bidrog med
20 319,0 kg eCO2 per år och operationssettet i PP släppte ut mest med 25 148,3 kg eCO 2 per
år. En årsförbrukning av avtorkningspappret bidrog med minst växthusgasutsläpp med 67,1 kg
eCO2 per år, medan tvättlappen i viskos släppte ut 133,8 kg eCO2 per år och tvättlappen i
skumplast bidrog med det största utsläppsvärdet på 1 145,3 kg eCO2 per år.
En årsförbrukning av båda operationssetten i PLA och PP kostade cirka 127 000 kr medan
samma mängd av operationssettet i viskos ungefär kostade 125 000 kr. Avtorkningspappret
kostade 4 790 kr för en årsförbrukning, tvättlappen i skumplast kostade 19 800 kr och
tvättlappen i viskos kostade 21 000 kr.
Resultatet från denna studie tydde på att LUL skulle kunna minska sin klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial genom att upphandla operationssettet i PLA samt avtorkningspappret
istället för de alternativen som används i dagsläget. Det finns en osäkerhet i resultatet då flertalet
antaganden har gjorts i brist på tillgänglig information. Resultatet anses dock ge en rimlig bild
av miljöpåverkan från produkterna då de minst klimatpåverkande förbrukningsvarorna till stor
del utgjordes av förnyelsebart material.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Syftet med projektet var att undersöka möjligheten för Landstinget i Uppsala län (LUL) att
minska sin klimatpåverkan genom att välja förbrukningsvaror som består av mer miljövänliga
material. Resultatet av studien skulle ge en grund för LUL vid beslutstagande om
förbrukningsmaterial i deras verksamhet för att i enlighet med deras miljöprogram uppnå de
uppsatta målen för Uppsala län.

1.2 Mål
Med en livscykelanalys (LCA) skulle miljöpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter (eCO2)
bestämmas från två varianter av tvättlappar och ett avtorkningspapper som kunde likställas dem
samt tre stycken universal operationsset inom LUL. Resultatet tillsammans med en
sammanställning av produkterna ur ett ekonomiskt perspektiv skulle redovisas i form av en
slutrapport. Utöver detta skulle även en poster skapas för en tydlig och lätt överskådlig
redogörelse över resultaten.
Nedanstående frågeställningar skulle besvaras i rapporten.







Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret avger minst
växthusgaser, uttryckt i eCO2, under en livscykel för att uppfylla samma funktion
inom avdelningen för geriatrik?
Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL, för att uppfylla samma funktion inom
avdelningen för geriatrik?
Vilket av de tre universalsetten för operation avger minst växthusgaser, uttryckt i
eCO2, under en livscykel?
Vilket av de tre universalsetten för operation medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL?
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2 Bakgrund
2.1 Miljömål
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets minskningslista
med 15 % fram till år 2018, jämfört med år 2014 (Landstinget i Uppsala län 2014). För att göra
detta har vissa åtgärder bestämts och dessa beskrivs i punktlistan nedan som är tagen från LUL:s
miljömål år 2014. För att nå deras mål ska de:





identifiera förbrukningsvaror av engångskaraktär som landstinget kan minska
användningen av.
skapa förutsättningar för beställare och övriga som har inflytande över produktval att
välja varor med mindre klimatpåverkan.
samarbeta med övriga landsting inom Varuförsörjningen när det gäller utredningar och
krav som ställs i upphandlingar.
genomföra fördjupade utredningar av miljöpåverkan frän förbrukningsvaror.

Det är främst vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta
hygien- och effektivitetskrav för att bibehålla en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterial består av plast som är framställd från fossil olja, vilket vid produktion och
förbränning leder till utsläpp av koldioxid (CO2) (Landstinget i Uppsala län 2014).
För vissa förbrukningsmaterial är dock användningen nödvändig. Ett exempel är
engångsplasthandskar, som behövs för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Detta
gör att en minskning av användandet av förbrukningsmaterialet inte alltid är möjlig, utan att det
i vissa fall snarare är önskvärt med en jämförelse mellan olika alternativ av en produkt för att
undersöka vilken som leder till ett mindre utsläpp av CO2 (Landstinget i Uppsala län 2014).
Minskningslistan tar upp en rad olika produkter som antingen kan bytas ut mot ett mindre
klimatpåverkande alternativ eller som, med ändrade arbetsrutiner, kan tas bort helt. De varor
som minskningslistan nämner har tagits fram av en referensgrupp där olika delar av LUL
representeras, i form av Sterilcentralen vid Akademiska sjukhuset, Vårdhygien, Akademiska
sjukhusets säkerhets- och miljöavdelning, miljö- och kemienheten på landstingets
ledningskontor och Vårdnära Service på Landstingsservice (Landstinget i Uppsala län 2015).
Även Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Södermanland,
Uppsala, Västmanland och Örebro, är med i referensgruppen (Varuförsörjningen 2016a). Det
är Varuförsörjningen som förser dessa landsting med upphandlade produkter som ej ska utsätta
patientsäkerheten eller någon arbetsmiljö för risk (Landstinget i Uppsala län 2015).
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2.2 Geriatrik och operationsrum
2.2.1 Geriatrik
Geriatrik är läran om åldersrelaterade sjukdomar. Denna långvårdsmedicin är en särskild
verksamhet i Sveriges sjukvård sedan mitten av 1900-talet. Vården riktar sig mot personer äldre
än 65 år drabbade av sjukdomar till följd av åldrande (Dehlin 2016). Geriatrikavdelningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar med sin vård att “bota och rehabilitera” samt “lindra
smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga” (Akademiska sjukhuset 2016).
Äldre personer är extra utsatta för smittspridning på grund av ett nedsatt immunförsvar
(Vårdhandboken 2015). Inom geriatriken står därför hygienrutiner i stort fokus då patienterna
ofta kan behöva stöd med detta moment. En tvättlapp är ett hjälpmedel för att sköta hygien
(Nationalencyklopedin 2016b). De finns i många olika material och används dagligen inom
geriatriken. Tvättlapparna används för rengöring då de löddrar upp lätt vid tillsats av vatten och
tvål. Eventuellt kan de även användas vid geriatriken för andra ändamål, till exempel som ökad
friktion under fötterna på en patient när personalen ska hjälpa patienten upp (Widenmo 2016b).
Användningsområdet för avtorkningspapper är främst avtorkning av ytor samt rengöring av
hud. Pappret levereras i rullar utan någon uppdelning i ark. Detta gör det möjligt för användaren
att ta precis så mycket papper som behövs.

2.2.2 Operationsrum
Efter operation finns det en stor risk för infektion i sårområdet (Vårdhandboken, 2016a). I
operationsrum är det därför viktigt med sterila material och instrument för att eliminera
smittspridning till öppna sår. Operationspersonal skall bära särskilda kläder och skor, samt följa
instruktioner gällande hygien och rengöring (Vårdhandboken, 2016b).

2.3 Produkter
2.3.1 Val av produkter
I detta projekt undersöktes olika typer av förbrukningsvaror: tvättlappar tillsammans med ett
avtorkningspapper och operationsset. Produkterna valdes utifrån önskemål från beställaren
LUL som ansåg att användningen av dessa var relevanta att se över ur miljösynpunkt. Ofta
används en viss produkt av vana utan större reflektion över val av produkt. En av
förhoppningarna med detta arbete var att LUL skulle kunna använda resultatet av studien som
ett underlag för framtida upphandlingar av tvättlappar och operationsset samt för att upphandla
produkter som ger mindre miljöpåverkan (Widenmo 2016b).
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2.3.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Tvättlappar används dagligen i stora kvantiteter inom vården och var således en viktig produkt
att undersöka i LUL:s miljöarbete. Valet av vilka olika typer av material på tvättlappar som
skulle jämföras gjordes utifrån LUL:s aktuella varubeställning. Statistiken visade att geriatriken
på Akademiska sjukhuset i Uppsala beställde stora mängder av tvättlappar i skumplast, medan
andra avdelningar på sjukhuset använde tvättlappar av andra material (Widenmo 2016b). För
avtorkningspappret som undersöktes kunde funktionen likställas den för tvättlapparna. Det var
därför intressant att undersöka exakt hur mycket eCO2 respektive material släppte ut, för att
sedan kunna rekommendera det mest miljövänliga alternativet.

2.3.3 Operationsset
Operationsset används för att skilja det sterila sårområdet från den icke-sterila kroppen och på
så sätt förhindra att bakterier infekterar såret (3M 2016d). Eftersom operationssetten blir
kontaminerade av blod och kroppsvätskor kan de inte återvinnas utan måste förbrännas
(Widenmo 2016b).
Operationssetten används i hög utsträckning och ett stort antal förpackningar går även till spillo
när de öppnas i onödan då kravet på sterilitet gör att de inte kan användas vid senare
operationstillfällen (Widenmo 2016b). I detta projekt undersöktes användandet av universalset
på operationsavdelningen vid Enköpings lasarett. Operationssetten finns i många olika material
och det var därför av intresse att hitta det mest miljövänliga alternativet i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser.
Enligt Vårdhandboken uppnår en produkt eller ett redskap renhetsgraden steril om
sannolikheten för att finna en mikroorganism i eller på produkten är mindre än en på en miljon,
det vill säga att det i princip är en avsaknad av sådana organismer (Banck 2015). Samtliga
produkter som ”penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till
områden som normalt är sterila, samt för implantat” måste enligt Vårdhandboken vara sterila.
Detta krav gällde således för operationsdraperingarna som undersöktes i denna studie.

2.4 Tidigare undersökningar
På uppdrag av LUL utfördes år 2014 en studie av studenter på civilingenjörsprogrammet i
miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, där syftet var att undersöka om valet av
förbrukningsvaror inom vården kunde hjälpa landstinget att uppnå sina miljömål. LCA:er
utfördes på två olika typer av kompressuppsamlare, besöksrockar samt operationsskålar för att
uppskatta utsläppen av CO2 från varje produkt. LCA:erna begränsades till att omfatta
produktion, transport och avfallshantering. Förutom undersökningen av miljöpåverkan
genomfördes dessutom en ekonomisk analys av förbrukningsvarorna. I studiens resultat
framgick att vissa av förbrukningsvarorna släppte ut mindre CO2 under sin livscykel och genom
att välja dessa kunde LUL minska sina utsläpp (Holmberg et al. 2014).
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På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet IFEU
Heidelberg år 2006 en LCA för att undersöka miljöpåverkan från en plastbehållare med
sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att jämföra miljöpåverkan från
företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA) med resultaten från samma sorts
produkt i materialen polypropen (PP), polyetentereftalat (PET) och en särskild variant av
polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några olika steg i produkternas livscykler:
tillverkningen av plastpellets, transporter, produktion av plastbehållarna samt återvinning och
avfallshantering. LCA:ns resultat tydde på att PLA bidrog med en mindre miljöpåverkan än de
övriga materialen när det gällde de undersökta kategorierna klimatförändringar i enheten eCO2,
konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I flera andra undersökta kategorier av
miljöpåverkan så som försurning, övergödning av mark och utsläpp av grova partiklar (PM10)
var istället PP det mest miljövänliga alternativet (Detzel & Krüger 2006).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro Landsting undersöktes år 2013 två typer av
tvättskålar samt tre typer av packskynken ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan definierades i ett
flertal kategorier så som försurning, klimatpåverkan, övergödning, växthuseffekt mätt i eCO2
etc. Avgränsningar i analysen för skålsettet sattes till produktion av råvaror, tillverkning av
skålset, paketering och sterilisering samt resthantering. För packskynkena sattes gränser till
produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt resthantering. Resultatet av studien
visade att den ena av tvättskålarna, som var en flergångsprodukt, var mycket bättre ur
miljösynpunkt än den engångsskål som också undersöktes. Det gick inte att fastställa ett lika
tydligt resultat för packskynkena, dock var packskynkena gjorda av cellulosa något bättre (Rúna
Kristinsdóttir & Roos 2013).

3 Teori
3.1 Livscykelanalys
En LCA är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur en produkt påverkar miljön.
Resultat för analysen kan användas som underlag för olika beslut, exempelvis vid jämförelse
av liknande produkters miljöpåverkan (Carlson & Pålsson 2011, s. 12). Analysen undersöker
produktens sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen
från utvinning av naturresurser till att de blir avfall (a.a., s. 24).

3.1.1 Ord och begrepp inom livscykelanalys
3.1.1.1 Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta en vara
eller en tjänst (a.a., s. 7).
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3.1.1.2 Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utgå ifrån vilken funktion produkten ska
uppfylla för att kunna ge en rättvis bedömning. Därför behövs en funktionell enhet, ett
siffermässigt värde, för funktionen att kunna utgå ifrån. Detta värde kan sedan användas för att
mäta hur mycket av produkten som behövs för att uppfylla funktionen, vilket kallas produktens
referensflöde (a.a., ss. 58-59). Exempelvis kan absorption av en viss volym vatten vara den
funktionella enheten och referensflödet kan vara ytstorleken av tvättlappar som behövs för att
uppfylla funktionen.
3.1.1.3 Processer
Vid tillverkningsprocessen av en produkt åtgår resurser i form av råvaror, energi och annat
förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den resursen ska kunna
levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna förgrening av resurser och
processer kan upprepas tills att en förgrenad resurs utvinns direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter, krackning och
kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis markberedning, odling,
avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).
3.1.1.4 Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i hela livscykeln
(a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas för enhetsprocesser, och dessa kan variera i
storlek beroende på vilken data som finns tillgänglig samt vilken detaljgrad som studien har
valts att utgå ifrån (a.a., ss. 50-51). Ett fullständigt produktsystem innehåller bara in- och
utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).
3.1.1.5 Miljöpåverkansbedömning
Miljöpåverkan är ett brett begrepp. För att kunna göra en miljöpåverkansbedömning och få ett
entydigt resultat ska det beslutas vilken miljöpåverkanskategori som analysen ska ta hänsyn till.
Detta kan exempelvis vara mänsklig hälsa, övergödning eller växthuseffekten(a.a., s. 110).
Kategoriindikatorer måste även bestämmas, vilket beskriver hur miljöpåverkanskategorin
påverkas av utsläpp med siffror (a.a., s 114). Detta kan exempelvis vara kilogram växthusgaser
som frisätts i atmosfären. Därefter klassificeras insamlad data om utsläppen i vilken kategori
den hör hemma, exempelvis går utsläpp av CO2, lustgas (N2O) och metan (CH4) under
växthuseffekten. Slutligen görs en karaktärisering där kategoriindikatorresultatet beräknas (a.a.,
s. 130). Detta kan exempelvis vara att med hjälp av olika multiplikationsfaktorer omvandla alla
utsläpp av växthusgaser till den gemensamma enheten eCO2 för att sedan kunna summera dem.
Detta ger ett entydigt resultat av analysen.
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3.1.2 Genomförande av en livscykelanalys
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien som är en
standard för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat principer, krav,
vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här nedan presenteras en
tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011) baserat på SS-EN ISO 14040,
SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning, inventeringsanalys,
miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon stegprincip där nästa fas avlöser
den föregående, utan varje fas behöver justeras allt eftersom ny information tillkommer under
analysens gång (a.a., ss. 48-49).
Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska utföras. Produkten
som LCA:n ska omfatta definieras. Målet och syftet med analysen samt vem resultatet ska
presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med avgränsningar skissas och
vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till, samt vilken typ av data analysen ska
arbeta med bestäms.
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i produktsystemet.
Denna bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta det fortsatta arbetet med
analysen. I denna fas färdigställs det preliminära produktsystemet så att det anpassas efter
befintlig data.
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den bestämda
miljöaspekten, baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla processers bidrag till
utsläpp beräknas enligt olika modeller och kan sedan summeras för att ge ett resultat för hela
produktsystemet (a.a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare. Dessa
tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade (a.a., s. 48).

3.2 Undersökta förbrukningsvaror
Nedan presenteras de olika produkterna som har valts att analyseras mer ingående.

3.2.1 Om produkterna
3.2.1.1 Operationsset PLA
Operationssettet i PLA, “3MTM Steri-DrapeTM Basic Surgical Pack, 9000”, tillverkas av 3M
Svenska AB som har huvudkontor i Sollentuna och försäljningskontor i Göteborg (3M 2016a).
Settet innehåller: “operationstejp, handdukar, assistansbordspåse, handdukslakan,
draperingslakan (M), draperingslakan (L), instumentbordsskydd” (3M 2016c) och är en så
kallad Steri-DrapeTM drapering, utvecklad av företaget. Draperingen består av bland annat ett
nonwoven lager som till stor del innehåller växtbaserat material som är förnybart (3M 2016b).
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Draperingen innehåller dessutom en PE-film. Produkten består av 62 % förnybart växtmaterial
(3M 2016b). Resterande av produkten består till 35 % av PE-film och 3 % är av okänt innehåll,
enligt beräkningar från avsnitt 3.1 Operationsset PLA i Bilaga.
Operationssettet är idag i bruk på operationsavdelningen på Enköpings lasarett. Användningen
är nästan lika stor som för operationssettet i viskos.

3.2.1.2 Operationsset PP
Det undersökta operationssettet i PP, “Universal set without Mayo stand cover, absorbent
patches size Lage (Ref. 1015-02)”, kommer från företaget OneMed som levererar
sjukvårdsprodukter i Europa. Universalsettet är en engångsartikel och innehåller flera olika
komponenter, däribland handdukar, operationstejp samt häftande draperingar (Evercare 2013).
OneMed har inga egna fabriker utan köper in sina produkter från Kina, Malaysia, Vietnam och
Thailand (Swedwatch 2010). Detta set i PP är framställt i Kina. Operationssettet består av cirka
75 % PP, 15 % PE samt 2 % papper (Widenmo 2016a).
LUL hade vid tiden för projektet ingen upphandling av operationsset i PP. Operationsset i PP
har dock varit upphandlat förut och skulle kunna bli aktuellt igen i framtiden, vilket motiverade
denna undersökning av produkten (Widenmo 2016a).

3.2.1.3 Operationsset Viskos
Operationsdraperingen i viskos, “Universalset i dispenserkartong”, kommer från tillverkaren
Codan Triplus AB. Settet innehåller flertalet komponenter, däribland fyra stycken handdukar,
ett instrumentbordslakan samt operationslakan med häfta, se Figur 1. Draperingarna i settet har
ett ytskikt av nonvowen viskos, ett mellanskikt av PE-film och ett undre skikt av PP (Codan
Triplus 2016a). Materialen är EtO-steriliserade, vilket innebär att de har behandlats med den
bakteriedödande gasen etenoxid (Eurotherm 2016).
Det är detta operationsset som vid tiden för
projektet användes i störst utsträckning av
operationsavdelningen på Enköpings lasarett
(Landstinget i Uppsala län 2016).

Figur 1. Ett exempel på hur ett operationsset kan
se ut. Operationssettet på bilden är i materialet
viskos (Varuförsörjningen 2016b).
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3.2.1.4 Tork Avtorkningspapper
Tork Avtorkningspapper, se Figur 2, är tillverkat av
pappersmassa med en blandning av nyfiber, återvunnet
papper och kemikalier (SCA 2015b). Andelen nyfiber och
återvunnet papper står för cirka 50 % vardera medan andelen
kemikalier i slutprodukten är så liten att den kan försummas
(Körner 2016). För tillverkning av nyfiber är massaved den
huvudsakliga vedråvaran (von Segebaden & Jörnmark
2016). Företaget SCA som i sin tur äger varumärket Tork
använder lokalt producerad massaved i samtliga av sina
pappersbruk i Sverige (SCA 2015a).
Användningen av avtorkningspapper vid geriatriken på
Akademiska sjukhuset i Uppsala är mindre än för
tvättlapparna i skumplast men högre än för de i viskos.
Figur 2. En rulle av Tork
Avtorkningspapper

.

3.2.1.5 Tvättlapp Skumplast
De undersökta tvättlapparna i skumplast, ”Skumtvättlappar”, kommer från företaget Abena AB
och tillverkas i deras fabrik i Danmark (Abena AB 2016). De är upphandlade av
Varuförsörjningen och var i bruk på Akademiska sjukhuset vid tiden för projektet. Materialet
tvättlapparna består av är polyester som har bearbetats till skumplast under tryck med hjälp av
CO2 och vatten (Abena AB 2014). För bild, se Figur 3.
I dagsläget är det tvättlappen i skumplast som
används mest i Uppsala län, främst vid
geriatriken, medan Dalarna län inte köper in
den varianten utan använder någon annan
produkt (Widenmo 2016b).

Figur 3. Tvättlapp i Skumplast.
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3.2.1.6 Tvättlapp Tork Mjuk
Tork Mjuk Tvättlapp, se Figur 4, från SCA består
av blekt kemisk pappersmassa, viskos samt
kemikalier (SCA 2015c). Viskosen utgör ungefär
12 % av produkten och är tillverkad av återvunnen
massa som är biologiskt nedbrytbar samt
förnyelsebar. De kemikalier som finns i produkten
är dels funktionella kemikalier för att ge produkten
önskade egenskaper men också processkemikalier
för själva framställningen (SCA 2015c).
Tvättlappen är i bruk idag men det är den tvättlapp
som används minst vid geriatriken.
Figur 4. Tork Mjuk Tvättlapp.

3.2.2 Förpackningsmaterial
3.2.2.1 Operationsset
LUL har särskilda förpackningskrav gällande sterila produkter. Varje enskild produkt måste
omslutas av en icke återförslutningsbar produktförpackning, som sedan packas tillsammans
med andra produkter av samma sort i en så kallad avdelningsförpackning. Slutligen förpackas
avdelningsförpackningarna i ett större emballage, en transportförpackning (Widenmo 2016a).

Figur 5. De olika varianterna av förpackningar kring operationssetten och hur de förpackas.
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Operationssettet i PP förpackas enligt Figur 5 ovan, det vill säga fem stycken
produktförpackningar i en avdelningsförpackning och två stycken avdelningsförpackningar i
en transportförpackning (Evercare 2015). Produktförpackningen till operationssettet består av
högdensitetspolyeten (HDPE) med vikt 120 g (Evercare 2015; Widenmo 2016a). För
antaganden av avdelnings- samt transportförpackningens vikt, se avsnitt 4.1.2.1. 1
Råmaterialproduktion nedan.
Det saknas information om förpackningsrutinerna för de övriga två operationssetten.

3.2.2.2 Tork Avtorkningspapper
Vid leverans är pappersrullarna förpackade i kartonger om sex stycken rullar i respektive
förpackning där varje kartong väger 0,6 kg (SCA 2015b).

3.2.2.3 Tvättlapp Skumplast
Enligt förpackningen för tvättlapparna i skumplast består förpackningsmaterialet av en
polyetenplast med låg densitet (LDPE) och en förpackning rymmer 75 st tvättlappar. Kartongen
som förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp och i en kartong får 30 st
förpackningar plats (Varuförsörjningen 2016c). Förpackningsmaterialet i LDPE har en vikt på
7,05 mg.

3.2.2.4 Tvättlapp Tork Mjuk
Produkten förpackas i boxar innehållande 135 st tvättlappar, vilket är den minsta enheten
konsumenter kan köpa. Vid leverans av större mängder används kartonger innehållande åtta
stycken boxar, vilket blir totalt 1080 st tvättlappar. Kartongen väger 0,5 kg (SCA 2015c).

3.2.3 Avfallshantering
3.2.3.1 Hantering
Det brännbara avfallet från både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping transporteras
till Vattenfall AB:s anläggning i stadsdelen Boländerna i Uppsala för förbränning. Vissa
produkter som har kommit i kontakt med mycket kroppsvätskor, exempelvis blod, sorteras som
smittförande kliniskt avfall och en viss mängd av förpackningsmaterialen återvinns.
Företaget Ragn-Sells står för avfallshämtningen från Enköping lasarett medan Uppsala
Kommun har ansvaret för avfallet från Akademiska sjukhuset (Sköldstam 2016).

3.2.3.2 Förbränningskostnad
Kostnaden för förbränning vid Vattenfall AB:s anläggning i Boländerna skiljer sig beroende på
vilken firma som levererar avfallet. Den rådande förbränningsavgiften är 59,5 öre per kg
brännbart avfall från Uppsala och 92 öre per kg brännbart avfall från Enköping (Sköldstam
2016).
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3.2.3.3 Emissioner
Förbränning av material ger upphov till emissioner av CO2, CH4 samt N2O och dessa emissioner
varierar beroende på vilket material som förbränns. Hur emissionerna beräknas beror på vilken
växthusgas det gäller, se avsnitt 1.1 Omvandling till eCO2 i Bilaga.

3.2.3.4 Värmevärden
Ett materials värmevärde är ett mått på hur mycket värmeenergi det är möjligt att utvinna vid
förbränning av materialet (Jernkontoret 2016). Värmevärden för plaster beror delvis på graden
av utblandning med andra material (Karlsson, 2016).

4 Metod
Metoden som utfördes för att utvärdera klimatpåverkan för de olika produkterna var en LCA
som beskrivs under avsnitt 3 Teori. Detta för att få en jämförelse över produkterna som sträcker
sig från vaggan till graven, det vill säga från tillverkning av produkterna till förbränningen av
dem. Den ekonomiska aspekten för en årsförbrukning tog hänsyn till inköpskostnad samt
förbränningskostnad.
Beräkningar för samtliga uträkningar redovisas i Bilaga.

4.1 Livscykelanalys
4.1.1 Definition av mål och genomförande
4.1.1.1 Syfte och mål
Syftet med LCA:n var att jämföra tre olika operationsset samt två olika tvättlappar och ett
avtorkningspapper med hänsyn till deras klimatpåverkan för att ge underlag till LUL för deras
framtida miljöarbete. Målet var att bestämma varje produkts klimatpåverkan under dess
livscykel.

4.1.1.2 Produktsystemet
De olika processerna som granskades i produkternas livscykel som granskades var produktion
av råmaterial samt transporter mellan råmaterialtillverkning, produkttillverkning,
användningsplats och avfallshantering. Även tillverkningen av råmaterial till
produktförpackningar inkluderades. Till sist undersöktes även förbränning av varje produkt
samt förpackning. Tillverkningen av själva produkterna från råmaterial till färdig produkt
inkluderades inte i systemet på grund av bristande information. Se Figur 6 nedan för en grafisk
illustration av produktsystemet.

12

Figur 6. Produktsystemet som ingår i analysen. Klimatpåverkan från processen i den gråa rutan
omfattas ej av denna studie.

4.1.1.3 Systemgräns
I LCA:n tillämpades systemgränser för att tydligt visa vilka aspekter som undersöktes. Början
för produkternas livscykler definierades som tillverkningen av råmaterialet som produkterna
består av och slutet av livscyklerna var förbränningen av produkten. I det första steget,
materialtillverkningen, undersöktes utsläpp av CO2, CH4 och N2O vid själva processen då
tillverkning av råmaterialet sker. Även tillverkning av förpackningsmaterial inkluderades i
undersökningen. Transporter av produkterna avgränsades till utsläpp från fordon beräknat
genom transportsträcka, lastvikt samt typ av fordon. För det sista steget, avfallshanteringen,
beräknades utsläpp från förbränning av det material som produkten bestod av samt av
förpackningsmaterial. Se Figur 7 för en grafisk illustration över systemgränser och utsläpp från
de inkluderade processerna i LCA:n.

Figur 7. LCA:ns systemgränser samt utsläpp från inkluderade processer. Klimatpåverkan från
processerna i de gråa rutorna omfattas ej av denna studie.
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4.1.1.4 Funktionell enhet
Operationssettens funktion är att täcka kroppen under operation. Alla tre operationsset kan
användas likvärdigt under en operation (Widenmo 2016b). Den funktionella enheten för
operationssetten bestämdes därav till ett sterilt operationsset.
Den mängd tvättlapp som krävs för att torka upp en viss mängd vätska skiljer sig åt mellan
produkterna. Då skumtvättlappen är den produkt som används idag valdes denna som mall vid
bestämning av funktionell enhet. En tvättlapp Tork Mjuk antogs motsvara en tvättlapp i
skumplast. Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I
och med detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i
skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den funktionella
enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som tvättlappen i
skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd. Den funktionella
enheten för produkten bestämdes sedan till massan av ett pappersark, se Tabell 1.
Tabell 1. Översikt över funktionell enhet samt årsförbrukning för varje produkt. Årsförbrukningen är
tagen från data given av LUL (Landstinget i Uppsala län 2016). Observera att årsförbrukningen för
operationssetten har förenklats.

Produkt

Funktionell enhet

Årsförbrukning

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset Viskos

1 set
1 set
1 set

1 700
1 700
1 700

Tork Avtorkningspapper

3,28 g

108 075

Tvättlapp Skumplast

2,10 g

108 075

Tvättlapp Tork Mjuk

4,49 g

108 075

4.1.1.5 Val av miljöpåverkansbedömning
Den mängd av jordens värmestrålning en växthusgas absorberar och strålar ut varierar för de
olika gaserna. De utsläpp som undersöktes för respektive produkt samt processteg var fossilt
CO2 samt CH4 och N2O till atmosfären. Dessa valdes då de oftast släpps ut vid olika processer
samt för att de har ett stort bidragande till växthuseffekten, där CO2 bidrar mest. Utsläppen
beräknades sedan om till eCO2 för en lättare jämförelse över hur klimatet påverkas av respektive
gas. Enheten eCO2 relaterar en mängd av en gas till hur stor växthuseffekten blir, mätt i den
mängd CO2 som ger samma klimatpåverkan (Nationalencyklopedin 2016a).
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4.1.2 Inventeringsanalys (LCI, livscykelinventering)
4.1.2.1 Antaganden och begränsningar
Då begränsad data har tillhandahållits från leverantörer och viss information var svåråtkomlig
har en del antaganden gjorts för att kunna fullfölja studien. Nedan presenteras de antaganden
som gjorts samt vilken data som de har baserats på.

4.1.2.1.1 Råmaterialproduktion
Vid tillverkning av råmaterial som produkterna består av undersöktes utsläpp av fossila CO2utsläpp samt CH4 och N2O till atmosfären. Data för utsläpp vid tillverkning togs från
publicerade rapporter dels på Ecoinvent samt från andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp
vid tillverkning av själva produkterna. Se Tabell 2 för översikt över vilka råmaterial som
produceras var och i vilken produkt de ingår.
Tabell 2. Översikt över vilka material som ingår i vilka produkter samt vart de är producerade.

Material
Pappersmassa
Pappersmassa (nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
PE
PE

Tillverkningsplats
Östrand
Östrand
Lilla Edet

Produkt (andel)
Tvättlapp Tork Mjuk (78 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)

Shanghai, Kina
Texas, USA

PLA
PP

Blair, USA
Shanghai, Kina

Skumplast
Viskos
Viskos (återvunnen)

Danmark
Hangzhou, Kina
Mölnlycke

Operationsset PP (15 %)
Operationsset Viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PLA (62 %)
Operationsset Viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)
Operationsset Viskos (33 %)
Tvättlapp Tork Mjuk (12 %)

Operationsset PLA
Operationssettet i PLA består till viss del av ett förnybart växtbaserat material som antogs vara
PLA (3M 2016b; Widenmo 2016b). Denna antogs tillverkas av NatureWorks i Blair, Nebraska
i USA, då de är en av de största tillverkarna av PLA i världen (Madhavan Nampoothiri 2010;
NatureWorks 2016). PE:n i produkten antogs vara så kallad linjär lågdensitetspolyeten
(LLDPE), då denna variant är en vanlig komponent i mjukare material så som plastpåsar och
olika sorters plastfilmer (Plastics Europe 2008). PE:n antogs produceras i Freeport, Texas i
USA, där företaget Dow Chemicals, en av världens största producenter av LLDPE, har en fabrik
(Dow Chemicals 2014; Liping 2015). Tillverkningen av operationssettet antogs ske i Västervik
där 3M Sverige har viss tillverkning av produkter (3M 2016a). Data för utsläpp vid tillverkning
av PLA togs från en rapport beställd av NatureWorks, utsläppen för PE togs från en rapport på
Ecoinvent (Hischier 2011c; Vink, Davies & Kolstad 2010).
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Operationsset PP
Materialet i operationssettet PP är enligt leverantören tillverkat i Kina, dock saknades
information kring tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket PP transporteras från
Shanghai antogs materialet vara producerat i denna stad och även PE:n antogs vara tillverkat
där. Data för PP:n och PE:n togs från rapporter publicerade på Ecoinvent (Hischier 2011c;
Hischier 2011d).

Operationsset Viskos
Viskosen i operationssettet viskos antogs vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet
har världens största produktionskapacitet av viskosfibrer. Företaget Zhejiang Fulida co. som år
2011 var en av landets största producenter av viskos har dessutom en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335). Då information om utsläpp vid viskostillverkning
saknades antogs processen likställas med bomullsfiberproduktion. PE-plasten antogs vara
densamma som PE-plasten i operationssettet PLA och antogs därför tillverkas på samma plats.
Tillverkningsort för PP-materialet antogs var densamma som för operationssettet i PP.
Själva operationsdraperingen antogs produceras i Rohrdorf i Tyskland då Sengewald
Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan Triplus AB, tillverkar
operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group 2013; Varuförsörjningen
2016b). Viktförhållandena mellan de olika materialen som ingår i operationssettet hittades inte,
men för enkelhetens skull antogs varje material utgöra en tredjedel av den färdiga produkten.
Utsläppen för de olika materialen sammanställdes utifrån rapporter publicerade på Ecoinvent
(Hischier 2011c; Hischier 2011d; Jewell 2012).

Tork Avtorkningspapper
Den återvunna pappersmassan antogs ej bidra med något utsläpp av växthusgaser. Utöver detta
behövdes inga andra antaganden kring råmaterialet för Tork Avtorkningspapper göras, då all
information levererades från återförsäljaren. Se 3.2.1.4. Tork Avtorkningspapper ovan. Data för
utsläpp vid tillverkning av avtorkningspappret togs från en rapport på Ecoinvent (Hischier
2016e).

Tvättlapp Tork Mjuk
Andelen blekt kemisk pappersmassa som tvättlappen Tork Mjuk består av antogs vara 78 % av
hela produkten. Pappersmassan antogs vara tillverkad i Östrands pappersbruk (SCA 2015c).
Specifika mängder för kemikalierna i produkten gick inte att erhålla men vid kontakt med SCA
ansåg de att mängderna var försumbara vid genomförande av en LCA (Körner 2016). Då
viskosen i produkten är återvunnen ansågs den inte bidra med något utsläpp av CO2, CH4 samt
N2O vid tillverkning. Värden för utsläpp hämtades från en rapport publicerad på Ecoinvent
(Hischier 2016e).
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Tvättlapp Skumplast
Den data som användes för utsläpp för materialet polyester till tvättlappen Skumplast har utgått
från ett genomsnitt i Europa. Därför antogs, utöver produkten, att även råmaterialet produceras
i fabriken i Danmark. Data för utsläpp togs från PlasticsEurope (Schindler et al. 2010).

4.1.2.1.2 Tillverkning av råmaterial till förpackning
Vid tillverkning av råmaterialet som förpackningarna består av undersöktes utsläpp av fossil
CO2 samt CH4 och N2O. Data för utsläpp vid tillverkning togs från publicerade rapporter på
Ecoinvent samt andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp vid tillverkning av själva
förpackningarna. För sammanställning av förpackningar, se avsnitt 2.2 Förpackning samt
avsnitt 7 Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning i Bilaga.
För att framställa kartong används kemisk termomekanisk massa (CMTP) (SCA 2016). Alla
förpackningar av kartong antogs bidra med samma mängd utsläpp vid råmaterialtillverkning.
För beräkning av CO2-utsläpp vid tillverkning av kartongen användes medelvärdet från
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand (SCA 2015a). Detta antogs då Ecoinvent
inte hade siffror för utsläpp vid tillverkandet av CMTP och då kartongsmaterial tillverkas vid
pappersbruket (SCA 2016). Utsläppsmängd av N2O togs från Ecoinvent och data för utsläpp av
CH4 kunde inte hittas (Hischier 2011b). Utsläpp vid tillverkning av HDPE:n till
produktförpackningarna för operationssetten hämtades från en rapport på Ecoinvent (Hischier,
2011a).

Operationsset PLA
Ingen data om förpackningarna hittades för operationssettet i PLA, därför antogs det förpackas
på samma sätt som operationssettet i PP.

Operationsset PP
Vikten för avdelningsförpackningen antogs vara 0,6 kg, då kartongen till Tork
Avtorkningspapper med liknande volym hade denna vikt. Utifrån detta samt givna volymer för
kartongerna skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.

Operationsset Viskos
Ingen information angående förpackningarna till operationssettet i viskos tillhandahölls, därav
antogs att settet förpackas i samma sorts förpackningar som operationssettet i PP med samma
vikter och material.

Tork Avtorkningspapper
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till avtorkningspappret då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.
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Tvättlapp Tork Mjuk
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till tvättlappen Tork Mjuk då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.

Tvättlapp Skumplast
Då ingen information om hur stor vikten var för wellpappkartongen som används vid transport
hittades antogs denna vikt vara densamma som vikten av kartongen för tvättlapparna Tork
Mjuk. Mängd utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterialen hämtades från Ecoinvent
(Hischier 2011c; Imbeault-Tétreault 2014).

4.1.2.1.3 Transport
Alla utsläpp för transport beräknades med hjälp av ett verktyg från Nätverket för Transporter
och Miljön (NTM). Det är en ideell oberoende förening som syftar till att främja och utveckla
hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016a). Verktyget som användes var en förenklad
gratisversion av NTMCalc Basic 4.0. Parametrar för beräkningarna var transportväg, typ av
fordon, lastvikt samt typ av hav vid transport med fartyg (NTM 2016b). Vägavstånden är
beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg samt Portworld för transporter på vatten.
Alla transporter på land antogs ske med tung lastbil med släp (28-34 ton) förutom transport av
avfall med avfallsfordon som antogs motsvara en lastbil (14-20 ton) i NTMCalc Basic 4.0.
Transporter med fartyg antogs likställas med containerfartyg. Lastvikten angavs som massan
av en årsförbrukning av vardera produkt. Massan för förpackningarna räknades med i lastvikten
efter produkttillverkningen. För de varor som innehöll fler än ett råmaterial delades lastvikten
upp för transporten mellan råmaterialtillverkning och produkttillverkning med avseende på
procenthalt material. Alla produkter transporteras till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager
i Kungsbacka där de sedan skickas vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Operationssetten transporteras vidare till Enköping Lasarett, där de används. Då produkterna
förbrukats transporteras de med avfallsfordon till Vattenfall AB:s förbränningsanläggning i
Boländerna, Uppsala, för förbränning (Widenmo 2016b).
Utsläpp från transporter av samtliga produktmaterials förpackningar från materialtillverkning
till produktförpackning försummades i denna studie. Endast vikten av dem från dess att
produkten har förpackats togs med i analysen. För detaljerad översikt av data för transport se
avsnitt 4 Beräkning av utsläpp vid transport för operationsset samt avsnitt 8 Beräkning av
utsläpp vid transport för tvättlappar och avtortkningspapper i Bilaga.

Operationsset PLA
PLA:n antogs transporteras från Blair till New York, därefter med containerfartyg till Göteborg
och sedan till Västervik där tillverkningen av operationssetten antogs ske. LLDPE antogs
transporteras från Freeport i Texas, USA till Göteborg och därefter till Västervik. Efter
tillverkningen antogs produkten transporteras med förpackning till Mediq i Kungsbacka.
18

Operationsset PP
Både material till settet och den färdiga produkten framställs i Kina, dock saknas information
om exakt ort (Widenmo 2016a). Operationssetten paketeras och transporteras med båt till
Göteborg. Eftersom Shanghai har en stor hamn antogs paketen avgå från denna plats till hamnen
i Göteborg, därefter transporteras den till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i
Kungsbacka.

Operationsset Viskos
Viskosen i produkten antogs fraktas från fabriken i Hangzhou till Shanghai, båda städer i Kina.
Därefter gjordes antagandet att det transporteras med båt till Hamburg i Tyskland, då hamnen
är landets största (Thomsen 2016). Sedan levereras viskosmaterialet till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas. PE-filmen antogs färdas med båt från Freeport, USA, till
hamnen i Hamburg. Därefter antogs det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf för
produkttillverkning. PP:n antogs fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter
transporteras även det till fabriken för tillverkning av själva operationsdraperingarna i Rohrdorf.
De färdiga operationsdraperingarna antogs sedan transporteras från Rohrdorf i Tyskland till
Mediqs lager i Kungsbacka. En viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan
Rostock, Tyskland, och Gedser, Danmark (Google 2016).

Tork Avtorkningspapper
Nyfibermassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Lilla Edet där
produkttillverkningen sker, det resterande materialet finns redan på plats. Efter tillverkning
transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka och
sedan vidare till Uppsala (Widenmo 2016b).

Tvättlapp Tork Mjuk
Den kemiska pappersmassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Mölnlycke där
produkten tillverkas (SCA 2015c). Den återvunna viskosen antogs finnas på plats i fabriken i
Mölnlycke. Efter tillverkningen transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq
Sverige AB:s lager i Kungsbacka.

Tvättlapp Skumplast
Tvättlapparna i Skumplast transporteras från Abena AB:s fabrik i Danmark till Kungsbacka och
därifrån vidare till Uppsala (Abena AB 2016). Råmaterialet antogs produceras i fabriken i
Danmark och tillförde därför inga extra transporter.
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4.1.2.1.4 Förbränning
Det smittförande kliniska avfallet samt den mängd av förpackningsmaterialen som återvinns
antogs vara så pass små i förhållande till den totala avfallsmängden att de försummades. Allt
material antogs alltså hanteras på samma sätt då det förbrukats. I samråd med beställaren
gjordes antagandet att allt förbrukningsmaterial från geriatriken på Akademiska sjukhuset och
operationsavdelningen på Enköping lasarett går till förbränning i slutet av dess livscykel
(Widenmo 2016b). Utsläpp av CO2 gick att fastställa utifrån data given av Vattenfall AB, se
Ekvation 2 i Bilaga. Utsläppen av CH4 och N2O beräknades genom värmevärdet för materialen
i produkten, se Ekvation 3 samt Ekvation 4 i Bilaga.
Vid förbränning kategoriserades materialen LLDPE, LDPE, HDPE och PP som mjukplast.
Viskos, PLA och kartong som alla härstammar från cellulosa tillhörde kategorin
cellulosamaterial.
4.1.2.1.5 Koldioxidemissioner vid förbränning
Materialen som härstammar från cellulosa bidrar inte med några fossila CO2-emissioner
(Karlsson 2016). Generella värden på CO2-utsläpp från förbränning av materialen som ingick i
denna studie presenteras i Tabell 3 nedan.
Tabell 3. CO2-emissioner vid förbränning av materialen som ingår i studien (Karlsson 2016).

Material

CO2-emissioner [kg CO2/kg material]

Mjukplast

2

Cellulosamaterial

0

4.1.2.1.6 Emissioner av CH4 och N2O
Beroende på materialets värmevärde samt förbränningsmängd beräknades hur många kWh som
genererades vid förbränning av materialet. Varje kWh bidrar sedan med 3,9 g eCO2, se Ekvation
3 samt Ekvation 4 i Bilaga (Karlsson 2016).

4.1.2.1.7 Värmevärde
Vid beräkningar av utsläpp vid förbränning användes ett medelvärde av spannet på
värmevärden för mjukplast, detta presenteras tillsammans med värmevärdena för mjukplast och
cellulosamaterial i Tabell 4.
Tabell 4. Värmevärden för materialen som ingår i studien (Boverket 2008; Karlsson 2016).

Material
Mjukplast
Cellulosamaterial

Värmevärde [MJ/kg]
24-46
20

Medelvärde [MJ/kg]
35
-
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I Tabell 5 nedan finns en översikt över materialen i produkterna och deras värmevärdeskategori
vid förbränning samt utsläpp.
Tabell 5. Översikt över värmevärdeskategori för de olika materialen samt vilken produkt de tillhör och
om de ger utsläpp eller ej vid förbränning.

Material
HDPE/LDPE

Värmevärdeskategori
Mjukplast

Förbränningsut
släpp
CO2, CH4, N2O

Kartong/Wellpapp Cellulosamaterial CH4, N2O

Tillhör produkt (andel)
Produktförpackning
Avdelningsförpackning/
Transportförpackning
Tvättlapp Tork Mjuk (78 %)

Pappersmassa

Cellulosamaterial CH4, N2O

Pappersmassa
(nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
LLDPE

Cellulosamaterial CH4, N2O

PLA

Cellulosamaterial CH4, N2O

PP

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Skumplast

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Operationsset Viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)

Viskos

Textil

CH4, N2O

Operationsset Viskos (33 %)

Viskos
(återvunnen)

Cellulosamaterial CH4, N2O

Tvättlapp Tork Mjuk (12 %)

Cellulosamaterial CH4, N2O
Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Operationsset Viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PP (15 %)
Operationsset PLA (62 %)

4.2 Ekonomiska aspekter
I projektet togs även hänsyn till ekonomiska aspekter vid val av produkt. För att ta reda på
vilken produkt som var mest ekonomiskt gynnsam jämfördes de totala kostnaderna för en
årsförbrukning som LUL måste bekosta. För att få fram de totala kostnaderna beräknades
inköpspriset samt förbränningskostnaden för en årsförbrukning för vardera produkt med
tillhörande förpackningar. Data som parametrarna baserades på hämtades från Landstinget i
Uppsala län (2016), LUL:s varuförsörjning (2016), samt information från deras miljöcontroller
(Sköldstam 2016). Kostnaden för den interna avfallshanteringen så som lokaler och
transportpersonal räknades inte med i avgifterna i och med att endast engångsprodukter
jämfördes (Widenmo 2016a).
På grund av att LUL inte har någon upphandling av operationssettet i PP saknades information
om hur mycket detta set kostar. Efter diskussion med LUL:s miljöstrateg Lina Widenmo antogs
att operationssettet i PP har samma pris som operationssettet i PLA, en rimlig uppskattning
utifrån tidigare priser (Widenmo 2016c).
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5 Resultat
5.1 Klimatpåverkan
Efter att all data gällande utsläpp av CO2, CH4 samt N2O för varje produkt erhållits, beräknades
utsläppen om till antal kilogram eCO2 som en årsförbrukning av respektive produkt bidrar med.
Utsläppen från tillverkningen av materialet samt tillverkningen av förpackningsmaterialet har
adderats för respektive produkt. Även för förbränningen har värdena för materialet samt
förpackningen adderats.

5.1.1 Operationsset
Det operationsset som hade störst klimatpåverkan från växthusgaser under ett år var
operationssettet i PP med 25 148,3 kg eCO2/år, se Tabell 10 i Bilaga. Näst störst klimatpåverkan
hade settet i viskos med 20 319,0 kg eCO2/år, se Tabell 11 i Bilaga. Minst klimatpåverkan hade
operationssettet i PLA med 11 121,7 kg eCO2/år, se Tabell 9 i Bilaga. Resultaten redovisas i
Tabell 6 nedan.
Tabell 6. Växthusgaser som avges vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning av
de olika operationssetten. Data är hämtad från Avsnitt 5.5 Summering av utsläpp i Bilaga.

Tillverkning
[kg eCO2/år]
Transport
[kg eCO2/år]
Förbränning
[kg eCO2/år]
Totalt [kg eCO2/år]

Operationsset PLA
4 752,7

Operationsset PP Operationsset Viskos
10 120,4
8 856,9

1 893,1

3 240,7

3 422,3

4 475,9

11 787,2

8 039,8

11 121,7

25 148,3

20 319,0
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För en bättre överblick sammanställdes även resultatet för operationssetten i ett stapeldiagram
i Figur 8.

Figur 8. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid råmaterialtillverkning, transport och förbränning av
en årsförbrukning av operationssetten.

5.1.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Störst klimatpåverkan av växthusgaser från en årsförbrukning hade tvättlapparna i skumplast
på 1 145,3 eCO2/år. Klimatpåverkan från tvättlapparna Tork Mjuk var betydligt mindre med
133,8 kg eCO2/år och minst klimatpåverkan hade Tork Avtorkningspapper med 67,1 kg
eCO2/år. Resultat ses i Tabell 7.
Tabell 7. Växthusgaser som avges ut vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning
av de olika tvättlapparna och avtorkningspappret. Data är hämtad från Avsnitt 9.4 Summering av
utsläpp i Bilaga

Tillverkning [kg eCO2/år]

Tork
Avtorkningspapper
31,0

Tvättlapp
Skumplast
635,7

Tvättlapp
Tork Mjuk
68,3

Transport [kg eCO2/år]

27,9

25,9

52,2

Förbränning [kg eCO2/år]

8,2

483,7

13,3

Totalt [kg eCO2/år]

67,1

1 145,3

133,8
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Figur 9 sammanfattar resultatet i ett stapeldiagram.

Figur 9. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid tillverkning, transport och förbränning av en
årsförbrukning av tvättlapparna samt avtorkningspappret.

5.2 Ekonomi
Bland tvättlapparna och avtorkningspappret är det ekonomiskt mest gynnsamma valet
avtorkningspappret Tork, vilket visas i Tabell 8. Den totala kostnaden för årsförbrukningen för
denna är 4 790 kr, medan den för Tork Mjuk är drygt fyra gånger så stor, dvs. 21 000 kr.
För operationssetten är viskos det mest gynnsamma materialet ur ett ekonomiskt perspektiv
med en årsförbrukningskostnad på cirka 125 000 kr. Kostnaden för en årsförbrukning av de
olika operationssetten är dock av samma storleksordning då de andra setten har en kostnad på
cirka 127 000 kr per år.
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Tabell 8. Redovisning av förbrukningsvarornas årsförbrukning och kostnader. Styckpris syftar till priset
på varje enskild tvättlapp och operationsset. Se avsnitt 10 Kostnadsberäkningar i Bilaga för
beräkningar.

Förbrukningsvara

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset
Viskos
Tork
Avtorkningspapper
Tvättlapp Tork
Mjuk
Tvättlapp
skumplast

Inköpskostnad
årsförbrukning
[SEK]
121 000
121 000
120 000

Förbränningskostnad
årsförbrukning
[SEK]
5 660
5 660
5 660

Total kostnad
årsförbrukning
[SEK]
127 000
127 000
125 000

4 560

224

4 790

20 600

366

21 000

19 700

155

19 800

6 Diskussion
6.1 Tvättlappar och avtorkningspapper
6.1.1 Tillverkning
Utsläppen från råmaterialtillverkningen av produkten samt förpackningen bidrog mest till
totalutsläppet för både tvättlapparna samt avtorkningspappret, se Figur 9. Vid
tillverkningsprocessen hade tvättlapparna i skumplast betydligt högre utsläpp med 635,7 kg
eCO2/år än tvättlapp Tork Mjuk och Tork Avtorkningspaper med värden på 68,3 kg eCO2/år
respektive 31,0 kg eCO2/år, vilket redovisas Tabell 7. En anledning till detta var att skumplasten
enbart var producerad från råmaterial och de andra produkterna innehöll råmaterial samt
återvunnet material i form av återvunnen viskos och returpappersmassa som ej bidrog till
utsläpp.

6.1.2 Transport
Värdena för utsläppen från transporterna för de olika varorna skilde sig inte mycket. För
tvättlapp Tork Mjuk och avtorkningspappret erhölls information om var alla råmaterial
tillverkades men för tvättlapparna i skumplast antogs tillverkningen ske vid produktfabriken.
Om tillverkningen av skumplasten skett vid någon annan ort hade den fortfarande bidragit med
störst klimatpåverkan i jämförelse med de andra produkterna. En längre sträcka hade inneburit
ett större utsläpp och därmed ett större totalutsläpp för tvättlapparna i skumplast som redan hade
det högsta värdet av eCO2.
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6.1.3 Förbränning
Även vid förbränningen skilde sig resultatet mellan tvättlapparna i skumplast och de
motsvarande produkterna då utsläppet var betydligt högre för de i skumplast. Detta på grund av
att viskos och pappersmassa anses vara kolneutralt vid förbränning vilket resulterade i att
hänsyn endast togs till utsläppen av CH4 och N2O för tvättlapp Tork Mjuk samt Tork
Avtorkningspapper. Då CO2 är den gas som bidrar mest till växthuseffekten blev detta en stor
sänkning av utsläpp för de två varorna.

6.1.4 Ekonomi
Tvättlapparna hade ett högre styckpris än avtorkningspappret på grund av det stora antalet
funktionella enheter som motsvarar en pappersrulle, samt det låga pris som gäller för
pappersprodukter. Detta reflekteras även i kostnaden för en årsförbrukning av de olika varorna
där en årsförbrukning av avtorkningspappret blev billigast på 4 790 kr/år medan tvättlapparna
i skumplast och viskos kostade 19 800 kr/år respektive 21 000 kr/år.

6.2 Universalset för operation
6.2.1 Tillverkning
Tillverkningsprocessen av de tre operationssetten avger olika stora mängder eCO2, vilket
redovisas i Tabell 6. Operationssetten i PLA ger lägst utsläpp, 4 752,7 kg eCO2/år, vilket beror
på att PLA är ett förnyelsebart material framställt från majsstärkelse och sockerarter. Materialet
ger således låga utsläpp av både CO2, CH4 och N2O. Operationssettet i PP släpper ut mest eCO2
vid tillverkningsprocessen, 10 120,4 kg eCO2/år. Detta är rimligt då PP är ett icke-förnyelsebart
material framställt från olja, vilket ger stora utsläpp av framförallt CO2. Även operationssettet
i viskos innehåller PP, dock endast uppskattade 33 % jämfört med operationssettet i PP:s
angivna 75 %. Operationssettet i viskos avger 8 856,9 kg eCO2/år vid tillverkningsprocessen.
Att viskos-settet både innehåller förnyelsebart material i form av viskos och icke-förnyelsebart
material i form av PP och LLDPE gör att det bidrar till större utsläpp än operationssettet i PLA
men mindre än operationssettet i PP.

6.2.2 Transport
Alla operationsset har olika långa transportsträckor från produktion till förbränning. Detta samt
olika typer av transportmedel och storlek på lastvikt resulterar i skillnader i eCO2-utsläpp, vilket
redovisas i Tabell 6. Transport med båt ger lägre utsläpp per kilometer än transport med lastbil.
Operationssettet i PLA har kortast transportsträcka och färdas längre med båt än med lastbil,
vilket ger att denna transport avger minst utsläpp. Operationssettet i viskos avger störst utsläpp
då det har längst transportväg.
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Även lastvikten har stor påverkan på hur mycket eCO2 som släpps ut, se avsnitt 4 Beräkning av
utsläpp vid transport i Bilaga. Utsläppen från operationssettet i PP beräknas med vikten för hela
årsförbrukningen under hela resvägen eftersom både materialet, produkten och förpackningen
framställs i Kina. De andra operationssetten har olika produktionsplatser för de olika
komponenterna och därför beräknades utsläppen med viktandelar. Att operationssettet i PP har
den totala vikten under hela resvägen leder till att det avger höga utsläpp trots förhållandevis
kort transportsträcka.

6.2.3 Förbränning
Utsläpp vid förbränning redovisas i Tabell 6. Lägst utsläpp avges från operationssettet i PLA,
då detta set innehåller stor andel av det cellulosabaserade materialet PLA. PLA är kolneutralt
och ger därför inga fossila utsläpp. Operationssettet i viskos antas bestå av 33 % viskos, vilket
också är ett kolneutralt material. Den resterande andelen i settet är mjukplast, vilket höjer
utsläppen från produkten. Störst utsläpp vid förbränning ger operationssettet i PP då det endast
består av mjukplast.

6.2.4 Ekonomi
Samma vikt på den funktionella enheten antogs för samtliga operationsset. Detta bidrar till att
ingen kostnadsskillnad erhålls för förbränningsprocessen, inköpspriset är därmed den enda
faktor som påverkar den totala kostnaden för en årsförbrukning. Det billigaste operationssettet
är således i viskos, men det är ingen stor skillnad mellan priserna. Kostnaden för setten i PLA
och PP är densamma, då inköpspriset för operationssettet i PP antogs vara lika som priset för
operationssettet i PLA.

6.3 Osäkerhetsanalys
6.3.1 Tillverkning
Samtliga data för tillverkningen av materialen har tagits från databaser och rapporter med
generella värden och ger därför inte några specifika värden för produkterna som ingår i studien.
Flertalet antaganden har dessutom gjorts på grund av brist på information från leverantörer samt
generellt kring tillverkningen av materialen. Ett exempel är utsläppen vid tillverkning av
förpackningsmaterialen i kartong, där en svensk standard har använts för samtliga produkters
kartonger trots att flertalet kartonger möjligtvis är tillverkade i andra delar av världen.
Antagandena har olika stor vikt för det slutgiltiga resultatet, men det är viktigt att beakta
osäkerheten som de medför.

6.3.2 Transport
Endast fåtalet produkter som ingick i studien hade kända tillverkningsorter för dess ingående
material, för de övriga gjordes antaganden som ofta baserades på produktionsorter för stora
tillverkare av materialen. Då de flesta materialproduktionerna sker i en global skala är
materialen som ingår i denna studie möjligtvis tillverkade på en annan ort, varpå det bedöms
finnas en stor osäkerhet i värdena för transportutsläpp.
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För alla produkter gjordes antaganden gällande transportvägar och fordonstyper, vilket medför
ännu en osäkerhet i värdena på transportutsläppen. Även antagandet gällande hur stor del de
olika materialen utgör av produkterna visade sig spela stor roll för dessa utsläpp, då det påverkar
lastvikten vid transport av de enskilda materialen. Detta påverkar resultaten för
operationssetten, främst viskos. För de flesta produkterna bidrog dock transporterna med minst
utsläpp jämfört med tillverkning och förbränning, så felkällans påverkan på det slutgiltiga
resultatet är sannolikt ej avgörande.

6.3.3 Förbränning
Det finns en osäkerhet i utsläppen av CO2 från förbränningen, då samtliga plastmaterial antogs
tillhöra den breda kategorin mjukplast utan hänsyn till deras specifika sammansättningar. Det
är rimligt att anta att det i verkligheten är en viss skillnad i utsläpp emellan materialen som
denna studie ej inkluderade. Kategoriseringen av plasterna som mjukplast bidrar även med en
osäkerhet gällande värmevärdet, som var angivet i ett relativt stort spann. Medelvärdet av
intervallet beräknades utan hänsyn till de olika plasternas sammansättning och utblandning med
andra material, trots att värmevärdet i verkligheten varierar mellan materialen.

6.3.4 Ekonomi
Ekonomiresultaten för tvättlapparna och avtorkningspappret bedöms ha en låg osäkerhet, då
nästan all relevant data fanns tillgänglig. Förbränningsmängden baserades på en årsförbrukning
av tvättlapparna i skumplast, vilket är ett relevant antagande då de används inom vården idag
och då alla tvättlappar samt avtorkningspappret har samma funktionella enhet.
De beräknade kostnaderna för en årsförbrukning av operationssetten bedöms däremot ha en
mycket hög osäkerhet, då samma vikt och årsförbrukning som tidigare nämnts antogs för
samtliga produkter. Detta innebar att endast inköpspriset skiljde totalkostnaderna åt och då
operationssettet i PP antogs ha samma inköpspris som produkten i PLA blev deras
totalkostnader desamma, vilket troligtvis inte skulle vara fallet om LUL skulle upphandla settet
i PP i framtiden.

6.4 Informationstillgång från leverantörerna
I utförandet av LCA:erna för de olika produkterna uppstod en del svårigheter på grund av brist
på information från leverantörerna. I dagsläget har leverantörer ingen skyldighet att rapportera
information gällande exempelvis exakt produktinnehåll, materialfördelning, produktionsplats
och transportväg (Widenmo 2016b). Detta leder till en stor osäkerhet i produkternas
miljöpåverkan. De i denna studie kontaktade företag som uttrycker att de har ett aktivt
miljöarbete är generellt mer transparenta med information om sin produktion, medan andra inte
delger grundläggande fakta.
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För att säkerställa att tillverkningen sker på ett hållbart sätt och under rättvisa förhållanden bör
LUL:s beställning av produkter endast ske från leverantörer som är öppna med sin verksamhet.
I kommande upphandlingar uppmanas LUL därför ställa högre krav på informationstillgång
från leverantörerna.

7 Slutsats
I denna studie undersöktes klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp från en livscykel av tre
olika universalset för operation samt två tvättlappar och ett motsvarande avtorkningspapper.
Efter utförd LCA var det möjligt att observera att avtorkningspappret och operationssettet i
PLA är de förbrukningsvaror av varje sort som avger minst växthusgaser under en livscykel.
Avtorkningspappret och operationssettet i viskos medför de minsta årsförbrukningskostnaderna
för LUL, men på grund av osäkerheterna i operationssettens ekonomiberäkningar bör denna del
av resultatet ej ligga till grund för avgörande beslut och framtida upphandlingar.
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1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i Tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes Ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes Ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
energi · 0, 0039 = utsläpp

i
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För att ta fram den årliga energin som producerats användes Ekvation 4 nedan.
mavf all · v · 0, 2778 = energi

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationssetten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1 702 st (Landstinget i Uppsala
län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1 700 st för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning för operationsset
i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
Ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).
2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
Ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg

ii

(6)
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2.2.2

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt Ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt Ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt Ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

iii

(10)
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3
3.1

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssettet består till 62 % av växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör
65 % av produkten (3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.
Resterande 35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 2 samt Ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I Ekvation 11 respektive Ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.

(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från Ekvation 11 och Ekvation 12.
774, 4 + 3579, 3 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

iv

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas
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Utifrån data i Tabell 1, Tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 14 respektive Ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från Ekvation 14 och Ekvation 15.
8187, 4 + 1534, 0 = 9721, 4

3.3

kg eCO2
år

(16)

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 17, Ekvation 18 respektive Ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från Ekvation 17, Ekvation 18 och Ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9
v

kg eCO2
år

(20)
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3.4

Förpackningar till operationsset

I Tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationssetten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
Ekvation 1
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 5, Tabell 1, Ekvation 6, Ekvation 8 respektive Ekvation
10 beräknades de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.

(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

kg eCO2
år

(21)

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från Ekvation 21, Ekvation 22 och Ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389, 3 + 5, 3 + 4, 4 = 399, 0

vi

kg eCO2
år

(24)
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4

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen av operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
Ekvation 5, Ekvation 6, Ekvation 8 och Ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I Tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2 019

3 457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6 341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3 457
3 457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9 480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 952
1 952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6 154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1 827

1 721

79,06

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläpp i Tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt Ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

vii

kg eCO2
år

(26)
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4.3

Operationsset PP

I Tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av Ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6 154
6 154

2 811
15,15

2 517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3 125

2 822

150,9

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 7 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

viii

kg eCO2
år

(27)
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4.4

Operationsset viskos

I Tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1 859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9 635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6 154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6 154
6 154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3 301

3 054

150,0

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 8 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

ix

kg eCO2
år

(28)
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5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning samt utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt Ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 2 samt
Ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från Ekvation 29 samt Ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt Ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år
x

(33)
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Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från Ekvation 32, Ekvation 34 samt Ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för
PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xi

kg eCO2
år

(40)
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Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 39, Ekvation 40 samt Ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 43 samt Ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE. Både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2 samt Ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt Ekvation 4 samt Ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt Ekvation 3 samt Ekvation 46.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

xii

kg eCO2
år

(47)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 45 samt Ekvation 47.
kg eCO2
(48)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 48 samt Ekvation
37.
11152 + 211, 4 = 11363, 4

11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset Viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av viskos under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
Ekvation 3 samt Ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
kg eCO2
2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet
för mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt Ekvation 3
samt Ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0
xiii

kg eCO2
år

(54)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 51, Ekvation 52 samt Ekvation 54.
kg eCO2
(55)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 55 samt Ekvation
37.
40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 9, Tabell 10
samt Tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4 353,7
399,0
1 893,1
4 475,9
11 121,7

Beräkning
Ekvation 13
Ekvation 23
Ekvation 26
Ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9 721,4
399,0
3 240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
Ekvation 16
Ekvation 23
Ekvation 27
Ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8 457,9
399,0
3 422,3
8 039,8
20 319,0

xiv

Beräkning
Ekvation 20
Ekvation 23
Ekvation 28
Ekvation 56
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Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482
xv

(60)
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Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från Ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i Ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från Ekvation 62 med massan av en förpackning från Ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från Ekvation 61 och Ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
135

xvi

(66)
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Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från Ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
6.2.2

(67)

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från Ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 67 och Ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp Skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg

xvii

(71)
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6.3.2

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 st tvättlappar i skumplast och vid transport paketeras 30
st förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då årsförbrukningen var 108
075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta redovisas i Ekvation 72.
Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar
från Ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en wellpappkartong, detta redovisas i Ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
(73)
30
Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt Ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt Ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 71 och Ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

xviii

(77)
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7
7.1

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och Tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 12 , Tabell 1 samt Ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 78.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

kg eCO2
år

(78)

Utifrån data i Tabell 13, Tabell 1 samt Ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i Ekvation
79.
0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 14 samt Tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

xix

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Bilaga

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%]
100

Källa
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 14, Tabell 1 samt Ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 80.

(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

kg eCO2
år

(80)

Utifrån data i Tabell 15, Tabell 1 samt Ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i Ekvation 81
0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 16 samt Tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i Tabell 1 och Tabell 16 samt Ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i plastförpackningen.
(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

xx

kg eCO2
år

(83)
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Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.
(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i Ekvation 83 samt Ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av växthusgaser
för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic 4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I Tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 61, Ekvation 65
samt Tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1 235,6

26,94

26,13

1,072

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 18 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

xxi

kg eCO2
år

(86)
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8.2

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 67, Ekvation 70
och Tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1 252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt Ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 006 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i Ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936

Genom värden i Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 20 beräknades det totala utsläppet
i eCO2 enligt Ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9
xxii

kg eCO2
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(88)
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Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som Ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)
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9.3

Tvättlapp Skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från Ekvation 71 och Ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med Ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt Ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av Ekvation 94 och Ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7

xxiv
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9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 21, Tabell 22
samt Tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
Ekvation 78
Ekvation 79
Ekvation 86
Ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
Ekvation 80
Ekvation 81
Ekvation 87
Ekvation 92

Tvättlapp Skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp Skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1 145,3

xxv

Beräkning
Ekvation 82
Ekvation 85
Ekvation 88
Ekvation 97
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Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovisas beräkningar gällande ekonomiska aspekter för de olika produkterna.

10.1

Styckpris och årlig inköpskostnad

Styckpriset är för alla produkter utom operationsset PP och Tork Avtorkningspapper är
hämtade från Varuförsörjningen. Priset för operationssettet i PP antogs vara detsamma
som för operationssettet i PLA. För Tork Avtorkningspapper användes Ekvation 98, där
inköpspriset per rulle divideras med antalet förbrukningsenheter per rulle.
20, 35
= 0, 0422 kr
(98)
482
Inköpspriset per rulle är hämtat från Varuförsörjningen och antal förbrukningsenheter
per rulle är beräknad enligt Ekvation 59. Tabell 24 nedan visar styckpriset för de olika
produkterna.
Tabell 24: Styckpris för de olika produkterna. Data för dessa parametrar hämtades från
Varuförsörjningen (2016a-e) och Widenmo (2016b) samt beräknades med Ekvation 98.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

10.2

Styckpris [Kr]

Årsförbrukning

Årlig kostnad inköp [Kr]

71,4
71,4
70,39

1 700
1 700
1 700

121 380
121 380
119 663

0,0422
0,191
0,182

108 075
108 075
108 075

4 563
20 642
19 691

Förbränningskostnad

Det antogs att all massa från produkterna och deras förpackning förbränns när de
är förbrukade. Den årliga avfallsmassan är då densamma som Ekvation 25, Ekvation 65, Ekvation 70 samt Ekvation 77. Förbränningskostnaden beräknades utifrån att
förbränningskostnaden per kilogram multiplicerades med förbränningsmassan under ett
år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik Sköldstam på LUL (2016).
Tabell 25: Avfallsmassa, förbränningskostnad per kg samt per år för de olika produkterna.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Avfallsmassa [kg/år]

Kostnad förbränning [Kr/kg]

Kostnad förbränning [Kr/år]

6154
6154
6154

0,92
0,92
0,92

5 662
5 662
5 662

377,0
615,2
261,1

0,595
0,595
0,595

224
366
155
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10.3

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera den årliga kostnaden vid inköp från Tabell 24 och förbränningskostnaden perår från Tabell 25. Resultatet
ses nedan i Tabell 26
Tabell 26: Den totala kostnaden för årsförbrukningen av respektive produkt.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Totalkostnad [Kr/år]

xxvii

127 042
127 042
125 325
4 787
21 008
19 847
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Google (2016f). Enköping Lasarett, Enköping till Vattenfall, Bolandsgatan Uppsala.Google
Maps. Tillgänglig: https://www.google.se/maps/dir/Enk%C3%B6ping+lasarett,
+Enk%C3%B6ping/Vattenfall+Research+and+Development+AB,+Bolandsgatan,
+Uppsala/@59.7499707,17.0899445,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!
1s0x465e5048522e900d:0x8ca60a0255b3df89!2m2!1d17.067824!2d59.6292016!1m5!
1m1!1s0x465fc94d96147fc3:0x92bebf3f81bc5dda!2m2!1d17.6818287!2d59.8536389
[2016-05-04]
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Sköldstam, E., Miljöcontroller (2016). Landstinget i Uppsala län, Mailkontakt via
beställaren.

xxxii

Bilaga

Solomon S. (red) (2007). Climate change 2007: the physical science basis.New York:
Cambridge University Press
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Sammanfattning
Slutrapport för projektet Livscykelanalys av förbrukningsvaror: En studie för minskad
klimatpåverkan inom Landstinget i Uppsala län.
I rapporten undersöktes välanvända förbrukningsvaror inom Landstinget i Uppsala län:
operationsset samt tvättlappar och avtorkningspapper. Livscykelanalyser utfördes för att
undersöka produkternas klimatpåverkan från vaggan till graven, med målet att identifiera den
vara av varje sort som bidrog med minst utsläpp i enheten koldioxidekvivalenter.

Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län (LUL) presenterade år 2014 ett miljöprogram med målet att minska
sin klimatpåverkan inom bland annat transport, energi och förbrukningsmaterial. Syftet med
denna studie var att undersöka möjligheten för LUL att minska sina utsläpp av växthusgaser
genom att välja mer miljövänliga varianter av två välanvända förbrukningsvaror inom vården:
operationsset och tvättlappar. Detta utfördes genom att tillämpa metoden livscykelanalys
(LCA), där tre varianter av operationsset, två sorters tvättlappar samt ett jämförbart
avtorkningspapper följdes ”från vaggan till graven”.
Studiens resultat skulle besvara frågan om vilka av de tre operationssetten samt tvättlapparna
och avtorkningspappret som avgav minst växthusgaser i form av koldioxid, metan samt lustgas
under en livscykel, för att uppfylla samma funktion inom avdelningarna operation samt
geriatrik. Resultatet skulle presenteras i enheten koldioxidekvivalenter (eCO2). Dessutom
skulle förbrukningsvarorna som medförde de minsta årsförbrukningskostnaderna för LUL
identifieras.
Operationssetten som undersöktes bestod av polylaktid (PLA), polypropen (PP) samt viskos.
Tvättlapparna bestod bland annat av skumplast samt viskos och avtorkningspappret av
pappersmassa. Studien avgränsades till att inkludera växthusgasutsläpp från tillverkning av
råmaterial, tillverkning av förpackningsmaterial, transporter samt förbränning.
Efter utförd LCA kunde det observeras att en årsförbrukning av operationssettet i PLA släppte
ut minst växthusgaser med cirka 11 100 kg eCO2 per år, medan operationssettet i viskos bidrog
med 20 300 kg eCO2 per år och operationssettet i PP släppte ut mest med 25 100 kg eCO2 per
år. En årsförbrukning av avtorkningspappret bidrog med minst växthusgasutsläpp med 67,1 kg
eCO2 per år, medan tvättlappen i viskos släppte ut 134 kg eCO2 per år och tvättlappen i
skumplast bidrog med det största utsläppsvärdet på 1 150 kg eCO2 per år.
En årsförbrukning av båda operationssetten i PLA och PP kostade cirka 127 000 kr medan
samma mängd av operationssettet i viskos ungefär kostade 125 000 kr. Avtorkningspappret
kostade 4 790 kr för en årsförbrukning, tvättlappen i skumplast kostade 19 800 kr och
tvättlappen i viskos kostade 21 000 kr.
Resultatet från denna studie tyder på att LUL skulle kunna minska sin klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial genom att upphandla operationssettet i PLA samt avtorkningspappret
istället för de alternativen som används i dagsläget. Det finns en osäkerhet i resultatet då flertalet
antaganden har gjorts i brist på tillgänglig information. Resultatet anses dock ge en rimlig bild
av miljöpåverkan från produkterna då de minst klimatpåverkande förbrukningsvarorna till stor
del utgjordes av förnyelsebart material.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Syftet med projektet var att undersöka möjligheten för Landstinget i Uppsala län (LUL) att
minska sin klimatpåverkan genom att välja förbrukningsvaror som består av mer miljövänliga
material. Resultatet av studien skulle ge en grund för LUL vid beslutstagande om
förbrukningsmaterial i deras verksamhet för att i enlighet med deras miljöprogram uppnå de
uppsatta målen för Uppsala län.

1.2 Mål
Med en livscykelanalys (LCA) skulle miljöpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter (eCO2)
bestämmas från två varianter av tvättlappar och ett avtorkningspapper som kunde likställas dem
samt tre stycken universal operationsset inom LUL. Resultatet tillsammans med en
sammanställning av produkterna ur ett ekonomiskt perspektiv skulle redovisas i form av en
slutrapport. Utöver detta skulle även en poster skapas för en tydlig och lätt överskådlig
redogörelse över resultaten.
Nedanstående frågeställningar skulle besvaras i rapporten.







Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret avger minst
växthusgaser, uttryckt i eCO2, under en livscykel för att uppfylla samma funktion
inom avdelningen för geriatrik?
Vilken av de två olika tvättlapparna och avtorkningspappret medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL, för att uppfylla samma funktion inom
avdelningen för geriatrik?
Vilket av de tre universalsetten för operation avger minst växthusgaser, uttryckt i
eCO2, under en livscykel?
Vilket av de tre universalsetten för operation medför den minsta
årsförbrukningskostnaden för LUL?
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2 Bakgrund
2.1 Miljömål
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets minskningslista
med 15 % fram till år 2018, jämfört med år 2014 (Landstinget i Uppsala län 2014). För att göra
detta har vissa åtgärder bestämts och dessa beskrivs i punktlistan nedan som är tagen från LUL:s
miljömål år 2014. För att nå deras mål ska de:





identifiera förbrukningsvaror av engångskaraktär som landstinget kan minska
användningen av.
skapa förutsättningar för beställare och övriga som har inflytande över produktval att
välja varor med mindre klimatpåverkan.
samarbeta med övriga landsting inom Varuförsörjningen när det gäller utredningar och
krav som ställs i upphandlingar.
genomföra fördjupade utredningar av miljöpåverkan frän förbrukningsvaror.

Det är främst vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta
hygien- och effektivitetskrav för att bibehålla en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterial består av plast som är framställd från fossil olja, vilket vid produktion och
förbränning leder till utsläpp av koldioxid (CO2) (Landstinget i Uppsala län 2014).
För vissa förbrukningsmaterial är dock användningen nödvändig. Ett exempel är
engångsplasthandskar, som behövs för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Detta
gör att en minskning av användandet av förbrukningsmaterialet inte alltid är möjlig, utan att det
i vissa fall snarare är önskvärt med en jämförelse mellan olika alternativ av en produkt för att
undersöka vilken som leder till ett mindre utsläpp av CO2 (Landstinget i Uppsala län 2014).
Minskningslistan tar upp en rad olika produkter som antingen kan bytas ut mot ett mindre
klimatpåverkande alternativ eller som, med ändrade arbetsrutiner, kan tas bort helt. De varor
som minskningslistan nämner har tagits fram av en referensgrupp där olika delar av LUL
representeras, i form av Sterilcentralen vid Akademiska sjukhuset, Vårdhygien, Akademiska
sjukhusets säkerhets- och miljöavdelning, miljö- och kemienheten på landstingets
ledningskontor och Vårdnära Service på Landstingsservice (Landstinget i Uppsala län 2015).
Även Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Södermanland,
Uppsala, Västmanland och Örebro, är med i referensgruppen (Varuförsörjningen 2016a). Det
är Varuförsörjningen som förser dessa landsting med upphandlade produkter som ej ska utsätta
patientsäkerheten eller någon arbetsmiljö för risk (Landstinget i Uppsala län 2015).
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2.2 Geriatrik och operationsrum
2.2.1 Geriatrik
Geriatrik är läran om åldersrelaterade sjukdomar. Denna långvårdsmedicin är en särskild
verksamhet i Sveriges sjukvård sedan mitten av 1900-talet. Vården riktar sig mot personer äldre
än 65 år drabbade av sjukdomar till följd av åldrande (Dehlin 2016). Geriatrikavdelningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar med sin vård att “bota och rehabilitera” samt “lindra
smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga” (Akademiska sjukhuset 2016).
Äldre personer är extra utsatta för smittspridning på grund av ett nedsatt immunförsvar
(Vårdhandboken 2015). Inom geriatriken står därför hygienrutiner i stort fokus då patienterna
ofta kan behöva stöd med detta moment. En tvättlapp är ett hjälpmedel för att sköta hygien
(Nationalencyklopedin 2016b). De finns i många olika material och används dagligen inom
geriatriken. Tvättlapparna används för rengöring då de löddrar upp lätt vid tillsats av vatten och
tvål. Eventuellt kan de även användas vid geriatriken för andra ändamål, till exempel som ökad
friktion under fötterna på en patient när personalen ska hjälpa patienten upp (Widenmo 2016b).
Användningsområdet för avtorkningspapper är främst avtorkning av ytor samt rengöring av
hud. Pappret levereras i rullar utan någon uppdelning i ark. Detta gör det möjligt för användaren
att ta precis så mycket papper som behövs.

2.2.2 Operationsrum
Efter operation finns det en stor risk för infektion i sårområdet (Vårdhandboken, 2016a). I
operationsrum är det därför viktigt med sterila material och instrument för att eliminera
smittspridning till öppna sår. Operationspersonal skall bära särskilda kläder och skor, samt följa
instruktioner gällande hygien och rengöring (Vårdhandboken, 2016b).

2.3 Produkter
2.3.1 Val av produkter
I detta projekt undersöktes olika typer av förbrukningsvaror: tvättlappar tillsammans med ett
avtorkningspapper och operationsset. Produkterna valdes utifrån önskemål från beställaren
LUL som ansåg att användningen av dessa var relevanta att se över ur miljösynpunkt. Ofta
används en viss produkt av vana utan större reflektion över val av produkt. En av
förhoppningarna med detta arbete var att LUL skulle kunna använda resultatet av studien som
ett underlag för framtida upphandlingar av tvättlappar och operationsset samt för att upphandla
produkter som ger mindre miljöpåverkan (Widenmo 2016b).
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2.3.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Tvättlappar används dagligen i stora kvantiteter inom vården och var således en viktig produkt
att undersöka i LUL:s miljöarbete. Valet av vilka olika typer av material på tvättlappar som
skulle jämföras gjordes utifrån LUL:s aktuella varubeställning. Statistiken visade att geriatriken
på Akademiska sjukhuset i Uppsala beställde stora mängder av tvättlappar i skumplast, medan
andra avdelningar på sjukhuset använde tvättlappar av andra material (Widenmo 2016b). För
avtorkningspappret som undersöktes kunde funktionen likställas den för tvättlapparna. Det var
därför intressant att undersöka exakt hur mycket eCO2 respektive material släppte ut, för att
sedan kunna rekommendera det mest miljövänliga alternativet.

2.3.3 Operationsset
Operationsset används för att skilja det sterila sårområdet från den icke-sterila kroppen och på
så sätt förhindra att bakterier infekterar såret (3M 2016d). Eftersom operationssetten blir
kontaminerade av blod och kroppsvätskor kan de inte återvinnas utan måste förbrännas
(Widenmo 2016b).
Operationssetten används i hög utsträckning och ett stort antal förpackningar går även till spillo
när de öppnas i onödan då kravet på sterilitet gör att de inte kan användas vid senare
operationstillfällen (Widenmo 2016b). I detta projekt undersöktes användandet av universalset
på operationsavdelningen vid Enköpings lasarett. Operationssetten finns i många olika material
och det var därför av intresse att hitta det mest miljövänliga alternativet i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser.
Enligt Vårdhandboken uppnår en produkt eller ett redskap renhetsgraden steril om
sannolikheten för att finna en mikroorganism i eller på produkten är mindre än en på en miljon,
det vill säga att det i princip är en avsaknad av sådana organismer (Banck 2015). Samtliga
produkter som ”penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till
områden som normalt är sterila, samt för implantat” måste enligt Vårdhandboken vara sterila.
Detta krav gällde således för operationsdraperingarna som undersöktes i denna studie.

2.4 Tidigare undersökningar
På uppdrag av LUL utfördes år 2014 en studie av studenter på civilingenjörsprogrammet i
miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, där syftet var att undersöka om valet av
förbrukningsvaror inom vården kunde hjälpa landstinget att uppnå sina miljömål. LCA:er
utfördes på två olika typer av kompressuppsamlare, besöksrockar samt operationsskålar för att
uppskatta utsläppen av CO2 från varje produkt. LCA:erna begränsades till att omfatta
produktion, transport och avfallshantering. Förutom undersökningen av miljöpåverkan
genomfördes dessutom en ekonomisk analys av förbrukningsvarorna. I studiens resultat
framgick att vissa av förbrukningsvarorna släppte ut mindre CO2 under sin livscykel och genom
att välja dessa kunde LUL minska sina utsläpp (Holmberg et al. 2014).
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På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet IFEU
Heidelberg år 2006 en LCA för att undersöka miljöpåverkan från en plastbehållare med
sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att jämföra miljöpåverkan från
företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA) med resultaten från samma sorts
produkt i materialen polypropen (PP), polyetentereftalat (PET) och en särskild variant av
polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några olika steg i produkternas livscykler:
tillverkningen av plastpellets, transporter, produktion av plastbehållarna samt återvinning och
avfallshantering. LCA:ns resultat tydde på att PLA bidrog med en mindre miljöpåverkan än de
övriga materialen när det gällde de undersökta kategorierna klimatförändringar i enheten eCO2,
konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I flera andra undersökta kategorier av
miljöpåverkan så som försurning, övergödning av mark och utsläpp av grova partiklar (PM10)
var istället PP det mest miljövänliga alternativet (Detzel & Krüger 2006).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro Landsting undersöktes år 2013 två typer av
tvättskålar samt tre typer av packskynken ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan definierades i ett
flertal kategorier så som försurning, klimatpåverkan, övergödning, växthuseffekt mätt i eCO2
etc. Avgränsningar i analysen för skålsettet sattes till produktion av råvaror, tillverkning av
skålset, paketering och sterilisering samt resthantering. För packskynkena sattes gränser till
produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt resthantering. Resultatet av studien
visade att den ena av tvättskålarna, som var en flergångsprodukt, var mycket bättre ur
miljösynpunkt än den engångsskål som också undersöktes. Det gick inte att fastställa ett lika
tydligt resultat för packskynkena, dock var packskynkena gjorda av cellulosa något bättre (Rúna
Kristinsdóttir & Roos 2013).

3 Teori
3.1 Livscykelanalys
En LCA är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur en produkt påverkar miljön.
Resultat för analysen kan användas som underlag för olika beslut, exempelvis vid jämförelse
av liknande produkters miljöpåverkan (Carlson & Pålsson 2011, s. 12). Analysen undersöker
produktens sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen
från utvinning av naturresurser till att de blir avfall (a.a., s. 24).

3.1.1 Ord och begrepp inom livscykelanalys
3.1.1.1 Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta en vara
eller en tjänst (a.a., s. 7).
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3.1.1.2 Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utgå ifrån vilken funktion produkten ska
uppfylla för att kunna ge en rättvis bedömning. Därför behövs en funktionell enhet, ett
siffermässigt värde, för funktionen att kunna utgå ifrån. Detta värde kan sedan användas för att
mäta hur mycket av produkten som behövs för att uppfylla funktionen, vilket kallas produktens
referensflöde (a.a., ss. 58-59). Exempelvis kan absorption av en viss volym vatten vara den
funktionella enheten och referensflödet kan vara ytstorleken av tvättlappar som behövs för att
uppfylla funktionen.
3.1.1.3 Processer
Vid tillverkningsprocessen av en produkt åtgår resurser i form av råvaror, energi och annat
förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den resursen ska kunna
levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna förgrening av resurser och
processer kan upprepas tills att en förgrenad resurs utvinns direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter, krackning och
kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis markberedning, odling,
avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).
3.1.1.4 Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i hela livscykeln
(a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas för enhetsprocesser, och dessa kan variera i
storlek beroende på vilken data som finns tillgänglig samt vilken detaljgrad som studien har
valts att utgå ifrån (a.a., ss. 50-51). Ett fullständigt produktsystem innehåller bara in- och
utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).
3.1.1.5 Miljöpåverkansbedömning
Miljöpåverkan är ett brett begrepp. För att kunna göra en miljöpåverkansbedömning och få ett
entydigt resultat ska det beslutas vilken miljöpåverkanskategori som analysen ska ta hänsyn till.
Detta kan exempelvis vara mänsklig hälsa, övergödning eller växthuseffekten(a.a., s. 110).
Kategoriindikatorer måste även bestämmas, vilket beskriver hur miljöpåverkanskategorin
påverkas av utsläpp med siffror (a.a., s 114). Detta kan exempelvis vara kilogram växthusgaser
som frisätts i atmosfären. Därefter klassificeras insamlad data om utsläppen i vilken kategori
den hör hemma, exempelvis går utsläpp av CO2, lustgas (N2O) och metan (CH4) under
växthuseffekten. Slutligen görs en karaktärisering där kategoriindikatorresultatet beräknas (a.a.,
s. 130). Detta kan exempelvis vara att med hjälp av olika multiplikationsfaktorer omvandla alla
utsläpp av växthusgaser till den gemensamma enheten eCO2 för att sedan kunna summera dem.
Detta ger ett entydigt resultat av analysen.
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3.1.2 Genomförande av en livscykelanalys
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien som är en
standard för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat principer, krav,
vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här nedan presenteras en
tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011) baserat på SS-EN ISO 14040,
SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning, inventeringsanalys,
miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon stegprincip där nästa fas avlöser
den föregående, utan varje fas behöver justeras allt eftersom ny information tillkommer under
analysens gång (a.a., ss. 48-49).
Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska utföras. Produkten
som LCA:n ska omfatta definieras. Målet och syftet med analysen samt vem resultatet ska
presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med avgränsningar skissas och
vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till, samt vilken typ av data analysen ska
arbeta med bestäms.
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i produktsystemet.
Denna bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta det fortsatta arbetet med
analysen. I denna fas färdigställs det preliminära produktsystemet så att det anpassas efter
befintlig data.
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den bestämda
miljöaspekten, baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla processers bidrag till
utsläpp beräknas enligt olika modeller och kan sedan summeras för att ge ett resultat för hela
produktsystemet (a.a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare. Dessa
tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade (a.a., s. 48).

3.2 Undersökta förbrukningsvaror
Nedan presenteras de olika produkterna som har valts att analyseras mer ingående.

3.2.1 Om produkterna
3.2.1.1 Operationsset PLA
Operationssettet i PLA, “3MTM Steri-DrapeTM Basic Surgical Pack, 9000”, tillverkas av 3M
Svenska AB som har huvudkontor i Sollentuna och försäljningskontor i Göteborg (3M 2016a).
Settet innehåller: “operationstejp, handdukar, assistansbordspåse, handdukslakan,
draperingslakan (M), draperingslakan (L), instumentbordsskydd” (3M 2016c) och är en så
kallad Steri-DrapeTM drapering, utvecklad av företaget. Draperingen består av bland annat ett
nonwoven lager som till stor del innehåller växtbaserat material som är förnybart (3M 2016b).
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Draperingen innehåller dessutom en PE-film. Produkten består av 62 % förnybart växtmaterial
(3M 2016b). Resterande av produkten består till 35 % av PE-film och 3 % är av okänt innehåll,
enligt beräkningar från avsnitt 3.1 Operationsset PLA i Bilaga.
Operationssettet är idag i bruk på operationsavdelningen på Enköpings lasarett. Användningen
är nästan lika stor som för operationssettet i viskos.

3.2.1.2 Operationsset PP
Det undersökta operationssettet i PP, “Universal set without Mayo stand cover, absorbent
patches size Lage (Ref. 1015-02)”, kommer från företaget OneMed som levererar
sjukvårdsprodukter i Europa. Universalsettet är en engångsartikel och innehåller flera olika
komponenter, däribland handdukar, operationstejp samt häftande draperingar (Evercare 2013).
OneMed har inga egna fabriker utan köper in sina produkter från Kina, Malaysia, Vietnam och
Thailand (Swedwatch 2010). Detta set i PP är framställt i Kina. Operationssettet består av cirka
75 % PP, 15 % PE samt 2 % papper (Widenmo 2016a).
LUL hade vid tiden för projektet ingen upphandling av operationsset i PP. Operationsset i PP
har dock varit upphandlat förut och skulle kunna bli aktuellt igen i framtiden, vilket motiverade
denna undersökning av produkten (Widenmo 2016a).

3.2.1.3 Operationsset Viskos
Operationsdraperingen i viskos, “Universalset i dispenserkartong”, kommer från tillverkaren
Codan Triplus AB. Settet innehåller flertalet komponenter, däribland fyra stycken handdukar,
ett instrumentbordslakan samt operationslakan med häfta, se figur 1. Draperingarna i settet har
ett ytskikt av nonvowen viskos, ett mellanskikt av PE-film och ett undre skikt av PP (Codan
Triplus 2016a). Materialen är EtO-steriliserade, vilket innebär att de har behandlats med den
bakteriedödande gasen etenoxid (Eurotherm 2016).
Det är detta operationsset som vid tiden för
projektet användes i störst utsträckning av
operationsavdelningen på Enköpings lasarett
(Landstinget i Uppsala län 2016).

Figur 1. Ett exempel på hur ett operationsset kan
se ut. Operationssettet på bilden är i materialet
viskos (Varuförsörjningen 2016b).
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3.2.1.4 Tork Avtorkningspapper
Tork Avtorkningspapper, se figur 2, är tillverkat av
pappersmassa med en blandning av nyfiber, återvunnet
papper och kemikalier (SCA 2015b). Andelen nyfiber och
återvunnet papper står för cirka 50 % vardera medan andelen
kemikalier i slutprodukten är så liten att den kan försummas
(Körner 2016). För tillverkning av nyfiber är massaved den
huvudsakliga vedråvaran (von Segebaden & Jörnmark
2016). Företaget SCA som i sin tur äger varumärket Tork
använder lokalt producerad massaved i samtliga av sina
pappersbruk i Sverige (SCA 2015a).
Användningen av avtorkningspapper vid geriatriken på
Akademiska sjukhuset i Uppsala är mindre än för
tvättlapparna i skumplast men högre än för de i viskos.
Figur 2. En rulle av Tork
Avtorkningspapper

.

3.2.1.5 Tvättlapp skumplast
De undersökta tvättlapparna i skumplast, ”Skumtvättlappar”, kommer från företaget Abena AB
och tillverkas i deras fabrik i Danmark (Abena AB 2016). De är upphandlade av
Varuförsörjningen och var i bruk på Akademiska sjukhuset vid tiden för projektet. Materialet
tvättlapparna består av är polyester som har bearbetats till skumplast under tryck med hjälp av
CO2 och vatten (Abena AB 2014). För bild, se figur 3.
I dagsläget är det tvättlappen i skumplast som
används mest i Uppsala län, främst vid
geriatriken, medan Dalarna län inte köper in
den varianten utan använder någon annan
produkt (Widenmo 2016b).

Figur 3. Tvättlapp i Skumplast.
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3.2.1.6 Tork Mjuk Tvättlapp
Tork Mjuk Tvättlapp, se figur 4, från SCA består
av blekt kemisk pappersmassa, viskos samt
kemikalier (SCA 2015c). Viskosen utgör ungefär
12 % av produkten och är tillverkad av återvunnen
massa som är biologiskt nedbrytbar samt
förnyelsebar. De kemikalier som finns i produkten
är dels funktionella kemikalier för att ge produkten
önskade egenskaper men också processkemikalier
för själva framställningen (SCA 2015c).
Tvättlappen är i bruk idag men det är den tvättlapp
som används minst vid geriatriken.
Figur 4. Tork Mjuk Tvättlapp.

3.2.2 Förpackningsmaterial
3.2.2.1 Operationsset
LUL har särskilda förpackningskrav gällande sterila produkter. Varje enskild produkt måste
omslutas av en icke återförslutningsbar produktförpackning, som sedan packas tillsammans
med andra produkter av samma sort i en så kallad avdelningsförpackning. Slutligen förpackas
avdelningsförpackningarna i ett större emballage, en transportförpackning (Widenmo 2016a).

Figur 5. De olika varianterna av förpackningar kring operationssetten och hur de förpackas.

10

Operationssettet i PP förpackas enligt figur 5 ovan, det vill säga fem stycken
produktförpackningar i en avdelningsförpackning och två stycken avdelningsförpackningar i
en transportförpackning (Evercare 2015). Produktförpackningen till operationssettet består av
högdensitetspolyeten (HDPE) med vikt 120 g (Evercare 2015; Widenmo 2016a). För
antaganden av avdelnings- samt transportförpackningens vikt, se avsnitt 4.1.2.1. 1
Råmaterialproduktion nedan.
Det saknas information om förpackningsrutinerna för de övriga två operationssetten.

3.2.2.2 Tork Avtorkningspapper
Vid leverans är pappersrullarna förpackade i kartonger om sex stycken rullar i respektive
förpackning där varje kartong väger 0,6 kg (SCA 2015b).

3.2.2.3 Tvättlapp skumplast
Enligt förpackningen för tvättlapparna i skumplast består förpackningsmaterialet av en
polyetenplast med låg densitet (LDPE) och en förpackning rymmer 75 st tvättlappar. Kartongen
som förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp och i en kartong får 30 st
förpackningar plats (Varuförsörjningen 2016c). Förpackningsmaterialet i LDPE har en vikt på
7,05 mg.

3.2.2.4 Tork Mjuk Tvättlapp
Produkten förpackas i boxar innehållande 135 st tvättlappar, vilket är den minsta enheten
konsumenter kan köpa. Vid leverans av större mängder används kartonger innehållande åtta
stycken boxar, vilket blir totalt 1080 st tvättlappar. Kartongen väger 0,5 kg (SCA 2015c).

3.2.3 Avfallshantering
3.2.3.1 Hantering
Det brännbara avfallet från både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping transporteras
till Vattenfall AB:s anläggning i stadsdelen Boländerna i Uppsala för förbränning. Vissa
produkter som har kommit i kontakt med mycket kroppsvätskor, exempelvis blod, sorteras som
smittförande kliniskt avfall och en viss mängd av förpackningsmaterialen återvinns.
Företaget Ragn-Sells står för avfallshämtningen från Enköping lasarett medan Uppsala
Kommun har ansvaret för avfallet från Akademiska sjukhuset (Sköldstam 2016).

3.2.3.2 Förbränningskostnad
Kostnaden för förbränning vid Vattenfall AB:s anläggning i Boländerna skiljer sig beroende på
vilken firma som levererar avfallet. Den rådande förbränningsavgiften är 59,5 öre per kg
brännbart avfall från Uppsala och 92 öre per kg brännbart avfall från Enköping (Sköldstam
2016).
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3.2.3.3 Emissioner
Förbränning av material ger upphov till emissioner av CO2, CH4 samt N2O och dessa emissioner
varierar beroende på vilket material som förbränns. Hur emissionerna beräknas beror på vilken
växthusgas det gäller, se avsnitt 1.1 Omvandling till eCO2 i Bilaga.

3.2.3.4 Värmevärden
Ett materials värmevärde är ett mått på hur mycket värmeenergi det är möjligt att utvinna vid
förbränning av materialet (Jernkontoret 2016). Värmevärden för plaster beror delvis på graden
av utblandning med andra material (Karlsson, 2016).

4 Metod
Metoden som utfördes för att utvärdera klimatpåverkan för de olika produkterna var en LCA
som beskrivs under avsnitt 3 Teori. Detta för att få en jämförelse över produkterna som sträcker
sig från vaggan till graven, det vill säga från tillverkning av produkterna till förbränningen av
dem. Den ekonomiska aspekten för en årsförbrukning tog hänsyn till inköpskostnad samt
förbränningskostnad.
Beräkningar för samtliga uträkningar redovisas i Bilaga.

4.1 Livscykelanalys
4.1.1 Definition av mål och genomförande
4.1.1.1 Syfte och mål
Syftet med LCA:n var att jämföra tre olika operationsset samt två olika tvättlappar och ett
avtorkningspapper med hänsyn till deras klimatpåverkan för att ge underlag till LUL för deras
framtida miljöarbete. Målet var att bestämma varje produkts klimatpåverkan under dess
livscykel.

4.1.1.2 Produktsystemet
De olika processerna som granskades i produkternas livscykel som granskades var produktion
av råmaterial samt transporter mellan råmaterialtillverkning, produkttillverkning,
användningsplats och avfallshantering. Även tillverkningen av råmaterial till
produktförpackningar inkluderades. Till sist undersöktes även förbränning av varje produkt
samt förpackning. Tillverkningen av själva produkterna från råmaterial till färdig produkt
inkluderades inte i systemet på grund av bristande information. Se figur 6 nedan för en grafisk
illustration av produktsystemet.
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Figur 6. Produktsystemet som ingår i analysen. Klimatpåverkan från processen i den gråa rutan
omfattas ej av denna studie.

4.1.1.3 Systemgräns
I LCA:n tillämpades systemgränser för att tydligt visa vilka aspekter som undersöktes. Början
för produkternas livscykler definierades som tillverkningen av råmaterialet som produkterna
består av och slutet av livscyklerna var förbränningen av produkten. I det första steget,
materialtillverkningen, undersöktes utsläpp av CO2, CH4 och N2O vid själva processen då
tillverkning av råmaterialet sker. Även tillverkning av förpackningsmaterial inkluderades i
undersökningen. Transporter av produkterna avgränsades till utsläpp från fordon beräknat
genom transportsträcka, lastvikt samt typ av fordon. För det sista steget, avfallshanteringen,
beräknades utsläpp från förbränning av det material som produkten bestod av samt av
förpackningsmaterial. Se figur 7 för en grafisk illustration över systemgränser och utsläpp från
de inkluderade processerna i LCA:n.

Figur 7. LCA:ns systemgränser samt utsläpp från inkluderade processer. Klimatpåverkan från
processerna i de gråa rutorna omfattas ej av denna studie.

13

4.1.1.4 Funktionell enhet
Operationssettens funktion är att täcka kroppen under operation. Alla tre operationsset kan
användas likvärdigt under en operation (Widenmo 2016b). Den funktionella enheten för
operationssetten bestämdes därav till ett sterilt operationsset.
Den mängd tvättlapp som krävs för att torka upp en viss mängd vätska skiljer sig åt mellan
produkterna. Då skumtvättlappen är den produkt som används idag valdes denna som mall vid
bestämning av funktionell enhet. En tvättlapp Tork Mjuk antogs motsvara en tvättlapp i
skumplast. Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I
och med detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i
skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den funktionella
enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som tvättlappen i
skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd. Den funktionella
enheten för produkten bestämdes sedan till massan av ett pappersark, se tabell 1.
Tabell 1. Översikt över funktionell enhet samt årsförbrukning för varje produkt. Årsförbrukningen är
tagen från data given av LUL (Landstinget i Uppsala län 2016). Observera att årsförbrukningen för
operationssetten har förenklats.

Produkt

Funktionell enhet

Årsförbrukning

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset Viskos

1 set
1 set
1 set

1 700
1 700
1 700

Tork Avtorkningspapper

3,28 g

108 075

Tvättlapp skumplast

2,10 g

108 075

Tork Mjuk Tvättlapp

4,49 g

108 075

4.1.1.5 Val av miljöpåverkansbedömning
Den mängd av jordens värmestrålning en växthusgas absorberar och strålar ut varierar för de
olika gaserna. De utsläpp som undersöktes för respektive produkt samt processteg var fossilt
CO2 samt CH4 och N2O till atmosfären. Dessa valdes då de oftast släpps ut vid olika processer
samt för att de har ett stort bidragande till växthuseffekten, där CO2 bidrar mest. Utsläppen
beräknades sedan om till eCO2 för en lättare jämförelse över hur klimatet påverkas av respektive
gas. Enheten eCO2 relaterar en mängd av en gas till hur stor växthuseffekten blir, mätt i den
mängd CO2 som ger samma klimatpåverkan (Nationalencyklopedin 2016a).
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4.1.2 Inventeringsanalys (LCI, livscykelinventering)
4.1.2.1 Antaganden och begränsningar
Då begränsad data har tillhandahållits från leverantörer och viss information var svåråtkomlig
har en del antaganden gjorts för att kunna fullfölja studien. Nedan presenteras de antaganden
som gjorts samt vilken data som de har baserats på.

4.1.2.1.1 Råmaterialproduktion
Vid tillverkning av råmaterial som produkterna består av undersöktes utsläpp av fossila CO2utsläpp samt CH4 och N2O till atmosfären. Data för utsläpp vid tillverkning togs från
publicerade rapporter dels på Ecoinvent samt från andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp
vid tillverkning av själva produkterna. Se tabell 2 för översikt över vilka råmaterial som
produceras var och i vilken produkt de ingår.
Tabell 2. Översikt över vilka material som ingår i vilka produkter samt vart de är producerade.

Material
Pappersmassa
Pappersmassa (nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
PE
PE

Tillverkningsplats
Östrand
Östrand
Lilla Edet

Produkt (andel)
Tork Mjuk Tvättlapp (78 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)
Tork Avtorkningspapper (50 %)

Shanghai, Kina
Texas, USA

PLA
PP

Blair, USA
Shanghai, Kina

Skumplast
Viskos
Viskos (återvunnen)

Danmark
Hangzhou, Kina
Mölnlycke

Operationsset PP (15 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PLA (62 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)
Operationsset viskos (33 %)
Tork Mjuk Tvättlapp (12 %)

Operationsset PLA
Operationssettet i PLA består till viss del av ett förnybart växtbaserat material som antogs vara
PLA (3M 2016b; Widenmo 2016b). Denna antogs tillverkas av NatureWorks i Blair, Nebraska
i USA, då de är en av de största tillverkarna av PLA i världen (Madhavan Nampoothiri 2010;
NatureWorks 2016). PE:n i produkten antogs vara så kallad linjär lågdensitetspolyeten
(LLDPE), då denna variant är en vanlig komponent i mjukare material så som plastpåsar och
olika sorters plastfilmer (Plastics Europe 2008). PE:n antogs produceras i Freeport, Texas i
USA, där företaget Dow Chemicals, en av världens största producenter av LLDPE, har en fabrik
(Dow Chemicals 2014; Liping 2015). Tillverkningen av operationssettet antogs ske i Västervik
där 3M Sverige har viss tillverkning av produkter (3M 2016a). Data för utsläpp vid tillverkning
av PLA togs från en rapport beställd av NatureWorks, utsläppen för PE togs från en rapport på
Ecoinvent (Hischier 2011c; Vink, Davies & Kolstad 2010).
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Operationsset PP
Materialet i operationssettet PP är enligt leverantören tillverkat i Kina, dock saknades
information kring tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket PP transporteras från
Shanghai antogs materialet vara producerat i denna stad och även PE:n antogs vara tillverkat
där. Data för PP:n och PE:n togs från rapporter publicerade på Ecoinvent (Hischier 2011c;
Hischier 2011d).

Operationsset Viskos
Viskosen i operationssettet viskos antogs vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet
har världens största produktionskapacitet av viskosfibrer. Företaget Zhejiang Fulida co. som år
2011 var en av landets största producenter av viskos har dessutom en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335). Då information om utsläpp vid viskostillverkning
saknades antogs processen likställas med bomullsfiberproduktion. PE-plasten antogs vara
densamma som PE-plasten i operationssettet PLA och antogs därför tillverkas på samma plats.
Tillverkningsort för PP-materialet antogs var densamma som för operationssettet i PP.
Själva operationsdraperingen antogs produceras i Rohrdorf i Tyskland då Sengewald
Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan Triplus AB, tillverkar
operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group 2013; Varuförsörjningen
2016b). Viktförhållandena mellan de olika materialen som ingår i operationssettet hittades inte,
men för enkelhetens skull antogs varje material utgöra en tredjedel av den färdiga produkten.
Utsläppen för de olika materialen sammanställdes utifrån rapporter publicerade på Ecoinvent
(Hischier 2011c; Hischier 2011d; Jewell 2012).

Tork Avtorkningspapper
Den återvunna pappersmassan antogs ej bidra med något utsläpp av växthusgaser. Utöver detta
behövdes inga andra antaganden kring råmaterialet för Tork Avtorkningspapper göras, då all
information levererades från återförsäljaren. Se 3.2.1.4. Tork Avtorkningspapper ovan. Data för
utsläpp vid tillverkning av avtorkningspappret togs från en rapport på Ecoinvent (Hischier
2016e).

Tork Mjuk Tvättlapp
Andelen blekt kemisk pappersmassa som tvättlappen Tork Mjuk består av antogs vara 78 % av
hela produkten. Pappersmassan antogs vara tillverkad i Östrands pappersbruk (SCA 2015c).
Specifika mängder för kemikalierna i produkten gick inte att erhålla men vid kontakt med SCA
ansåg de att mängderna var försumbara vid genomförande av en LCA (Körner 2016). Då
viskosen i produkten är återvunnen ansågs den inte bidra med något utsläpp av CO2, CH4 samt
N2O vid tillverkning. Värden för utsläpp hämtades från en rapport publicerad på Ecoinvent
(Hischier 2016e).
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Tvättlapp skumplast
Den data som användes för utsläpp för materialet polyester till tvättlappen Skumplast har utgått
från ett genomsnitt i Europa. Därför antogs, utöver produkten, att även råmaterialet produceras
i fabriken i Danmark. Data för utsläpp togs från PlasticsEurope (Schindler et al. 2010).

4.1.2.1.2 Tillverkning av råmaterial till förpackning
Vid tillverkning av råmaterialet som förpackningarna består av undersöktes utsläpp av fossil
CO2 samt CH4 och N2O. Data för utsläpp vid tillverkning togs från publicerade rapporter på
Ecoinvent samt andra källor. Ingen hänsyn togs till utsläpp vid tillverkning av själva
förpackningarna. För sammanställning av förpackningar, se avsnitt 2.2 Förpackning samt
avsnitt 7 Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning i Bilaga.
För att framställa kartong används kemisk termomekanisk massa (CMTP) (SCA 2016). Alla
förpackningar av kartong antogs bidra med samma mängd utsläpp vid råmaterialtillverkning.
För beräkning av CO2-utsläpp vid tillverkning av kartongen användes medelvärdet från
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand (SCA 2015a). Detta antogs då Ecoinvent
inte hade siffror för utsläpp vid tillverkandet av CMTP och då kartongsmaterial tillverkas vid
pappersbruket (SCA 2016). Utsläppsmängd av N2O togs från Ecoinvent och data för utsläpp av
CH4 kunde inte hittas (Hischier 2011b). Utsläpp vid tillverkning av HDPE:n till
produktförpackningarna för operationssetten hämtades från en rapport på Ecoinvent (Hischier,
2011a).

Operationsset PLA
Ingen data om förpackningarna hittades för operationssettet i PLA, därför antogs det förpackas
på samma sätt som operationssettet i PP.

Operationsset PP
Vikten för avdelningsförpackningen antogs vara 0,6 kg, då kartongen till Tork
Avtorkningspapper med liknande volym hade denna vikt. Utifrån detta samt givna volymer för
kartongerna skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.

Operationsset Viskos
Ingen information angående förpackningarna till operationssettet i viskos tillhandahölls, därav
antogs att settet förpackas i samma sorts förpackningar som operationssettet i PP med samma
vikter och material.

Tork Avtorkningspapper
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till avtorkningspappret då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.
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Tork Mjuk Tvättlapp
Inga övriga antaganden behövdes för förpackningarna till tvättlappen Tork Mjuk då tillräcklig
information tillhandahölls från leverantören.

Tvättlapp skumplast
Då ingen information om hur stor vikten var för wellpappkartongen som används vid transport
hittades antogs denna vikt vara densamma som vikten av kartongen för tvättlapparna Tork
Mjuk. Mängd utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterialen hämtades från Ecoinvent
(Hischier 2011c; Imbeault-Tétreault 2014).

4.1.2.1.3 Transport
Alla utsläpp för transport beräknades med hjälp av ett verktyg från Nätverket för Transporter
och Miljön (NTM). Det är en ideell oberoende förening som syftar till att främja och utveckla
hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016a). Verktyget som användes var en förenklad
gratisversion av NTMCalc Basic 4.0. Parametrar för beräkningarna var transportväg, typ av
fordon, lastvikt samt typ av hav vid transport med fartyg (NTM 2016b). Vägavstånden är
beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg samt Portworld för transporter på vatten.
Alla transporter på land antogs ske med tung lastbil med släp (28-34 ton) förutom transport av
avfall med avfallsfordon som antogs motsvara en lastbil (14-20 ton) i NTMCalc Basic 4.0.
Transporter med fartyg antogs likställas med containerfartyg. Lastvikten angavs som massan
av en årsförbrukning av vardera produkt. Massan för förpackningarna räknades med i lastvikten
efter produkttillverkningen. För de varor som innehöll fler än ett råmaterial delades lastvikten
upp för transporten mellan råmaterialtillverkning och produkttillverkning med avseende på
procenthalt material. Alla produkter transporteras till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager
i Kungsbacka där de sedan skickas vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Operationssetten transporteras vidare till Enköping Lasarett, där de används. Då produkterna
förbrukats transporteras de med avfallsfordon till Vattenfall AB:s förbränningsanläggning i
Boländerna, Uppsala, för förbränning (Widenmo 2016b).
Utsläpp från transporter av samtliga produktmaterials förpackningar från materialtillverkning
till produktförpackning försummades i denna studie. Endast vikten av dem från dess att
produkten har förpackats togs med i analysen. För detaljerad översikt av data för transport se
avsnitt 4 Beräkning av utsläpp vid transport för operationsset samt avsnitt 8 Beräkning av
utsläpp vid transport för tvättlappar och avtortkningspapper i Bilaga.

Operationsset PLA
PLA:n antogs transporteras från Blair till New York, därefter med containerfartyg till Göteborg
och sedan till Västervik där tillverkningen av operationssetten antogs ske. LLDPE antogs
transporteras från Freeport i Texas, USA till Göteborg och därefter till Västervik. Efter
tillverkningen antogs produkten transporteras med förpackning till Mediq i Kungsbacka.
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Operationsset PP
Både material till settet och den färdiga produkten framställs i Kina, dock saknas information
om exakt ort (Widenmo 2016a). Operationssetten paketeras och transporteras med båt till
Göteborg. Eftersom Shanghai har en stor hamn antogs paketen avgå från denna plats till hamnen
i Göteborg, därefter transporteras den till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i
Kungsbacka.

Operationsset Viskos
Viskosen i produkten antogs fraktas från fabriken i Hangzhou till Shanghai, båda städer i Kina.
Därefter gjordes antagandet att det transporteras med båt till Hamburg i Tyskland, då hamnen
är landets största (Thomsen 2016). Sedan levereras viskosmaterialet till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas. PE-filmen antogs färdas med båt från Freeport, USA, till
hamnen i Hamburg. Därefter antogs det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf för
produkttillverkning. PP:n antogs fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter
transporteras även det till fabriken för tillverkning av själva operationsdraperingarna i Rohrdorf.
De färdiga operationsdraperingarna antogs sedan transporteras från Rohrdorf i Tyskland till
Mediqs lager i Kungsbacka. En viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan
Rostock, Tyskland, och Gedser, Danmark (Google 2016).

Tork Avtorkningspapper
Nyfibermassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Lilla Edet där
produkttillverkningen sker, det resterande materialet finns redan på plats. Efter tillverkning
transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka och
sedan vidare till Uppsala (Widenmo 2016b).

Tork Mjuk Tvättlapp
Den kemiska pappersmassan antogs transporteras från Östrands pappersbruk till Mölnlycke där
produkten tillverkas (SCA 2015c). Den återvunna viskosen antogs finnas på plats i fabriken i
Mölnlycke. Efter tillverkningen transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq
Sverige AB:s lager i Kungsbacka.

Tvättlapp skumplast
Tvättlapparna i Skumplast transporteras från Abena AB:s fabrik i Danmark till Kungsbacka och
därifrån vidare till Uppsala (Abena AB 2016). Råmaterialet antogs produceras i fabriken i
Danmark och tillförde därför inga extra transporter.
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4.1.2.1.4 Förbränning
Det smittförande kliniska avfallet samt den mängd av förpackningsmaterialen som återvinns
antogs vara så pass små i förhållande till den totala avfallsmängden att de försummades. Allt
material antogs alltså hanteras på samma sätt då det förbrukats. I samråd med beställaren
gjordes antagandet att allt förbrukningsmaterial från geriatriken på Akademiska sjukhuset och
operationsavdelningen på Enköping lasarett går till förbränning i slutet av dess livscykel
(Widenmo 2016b). Utsläpp av CO2 gick att fastställa utifrån data given av Vattenfall AB, se
Ekvation 2 i Bilaga. Utsläppen av CH4 och N2O beräknades genom värmevärdet för materialen
i produkten, se Ekvation 3 samt Ekvation 4 i Bilaga.
Vid förbränning kategoriserades materialen LLDPE, LDPE, HDPE och PP som mjukplast.
Viskos, PLA och kartong som alla härstammar från cellulosa tillhörde kategorin
cellulosamaterial.
4.1.2.1.5 Koldioxidemissioner vid förbränning
Materialen som härstammar från cellulosa bidrar inte med några fossila CO2-emissioner
(Karlsson 2016). Generella värden på CO2-utsläpp från förbränning av materialen som ingick i
denna studie presenteras i tabell 3 nedan.
Tabell 3. CO2-emissioner vid förbränning av materialen som ingår i studien (Karlsson 2016).

Material

CO2-emissioner [kg CO2/kg material]

Mjukplast

2

Cellulosamaterial

0

4.1.2.1.6 Emissioner av CH4 och N2O
Beroende på materialets värmevärde samt förbränningsmängd beräknades hur många kWh som
genererades vid förbränning av materialet. Varje kWh bidrar sedan med 3,9 g eCO2, se Ekvation
3 samt Ekvation 4 i Bilaga (Karlsson 2016).

4.1.2.1.7 Värmevärde
Vid beräkningar av utsläpp vid förbränning användes ett medelvärde av spannet på
värmevärden för mjukplast, detta presenteras tillsammans med värmevärdena för mjukplast och
cellulosamaterial i tabell 4.
Tabell 4. Värmevärden för materialen som ingår i studien (Boverket 2008; Karlsson 2016).

Material
Mjukplast
Cellulosamaterial

Värmevärde [MJ/kg]
24-46
20

Medelvärde [MJ/kg]
35
-
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I tabell 5 nedan finns en översikt över materialen i produkterna och deras värmevärdeskategori
vid förbränning samt utsläpp.
Tabell 5. Översikt över värmevärdeskategori för de olika materialen samt vilken produkt de tillhör och
om de ger utsläpp eller ej vid förbränning.

Material
HDPE/LDPE

Värmevärdeskategori
Mjukplast

Förbränningsut
släpp
CO2, CH4, N2O

Kartong/Wellpapp Cellulosamaterial CH4, N2O

Tillhör produkt (andel)
Produktförpackning
Avdelningsförpackning/
Transportförpackning
Tork Mjuk Tvättlapp (78 %)

Pappersmassa

Cellulosamaterial CH4, N2O

Pappersmassa
(nyfiber)
Pappersmassa
(returpapper)
LLDPE

Cellulosamaterial CH4, N2O

PLA

Cellulosamaterial CH4, N2O

PP

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Skumplast

Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PP (75 %)
Tvättlapp skumplast (100 %)

Viskos

Textil

CH4, N2O

Operationsset viskos (33 %)

Viskos
(återvunnen)

Cellulosamaterial CH4, N2O

Tork Mjuk Tvättlapp (12 %)

Cellulosamaterial CH4, N2O
Mjukplast

CO2, CH4, N2O

Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Tork Avtorkningspapper
(50 %)
Operationsset viskos (33 %)
Operationsset PLA (35 %)
Operationsset PP (15 %)
Operationsset PLA (62 %)

4.2 Ekonomiska aspekter
I projektet togs även hänsyn till ekonomiska aspekter vid val av produkt. För att ta reda på
vilken produkt som var mest ekonomiskt gynnsam jämfördes de totala kostnaderna för en
årsförbrukning som LUL måste bekosta. För att få fram de totala kostnaderna beräknades
inköpspriset samt förbränningskostnaden för en årsförbrukning för vardera produkt med
tillhörande förpackningar. Data som parametrarna baserades på hämtades från Landstinget i
Uppsala län (2016), LUL:s varuförsörjning (2016), samt information från deras miljöcontroller
(Sköldstam 2016). Kostnaden för den interna avfallshanteringen så som lokaler och
transportpersonal räknades inte med i avgifterna i och med att endast engångsprodukter
jämfördes (Widenmo 2016a).
På grund av att LUL inte har någon upphandling av operationssettet i PP saknades information
om hur mycket detta set kostar. Efter diskussion med LUL:s miljöstrateg Lina Widenmo antogs
att operationssettet i PP har samma pris som operationssettet i PLA, en rimlig uppskattning
utifrån tidigare priser (Widenmo 2016c).
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5 Resultat
5.1 Klimatpåverkan
Efter att all data gällande utsläpp av CO2, CH4 samt N2O för varje produkt erhållits, beräknades
utsläppen om till antal kilogram eCO2 som en årsförbrukning av respektive produkt bidrar med.
Utsläppen från tillverkningen av materialet samt tillverkningen av förpackningsmaterialet har
adderats för respektive produkt. Även för förbränningen har värdena för materialet samt
förpackningen adderats.

5.1.1 Operationsset
Det operationsset som hade störst klimatpåverkan från växthusgaser under ett år var
operationssettet i PP med 25 100 kg eCO2/år, se tabell 10 i Bilaga. Näst störst klimatpåverkan
hade settet i viskos med 20 300 kg eCO2/år, se tabell 11 i Bilaga. Minst klimatpåverkan hade
operationssettet i PLA med 11 121,7 kg eCO2/år, se tabell 9 i Bilaga. Resultaten redovisas i
tabell 6 nedan.
Tabell 6. Växthusgaser som avges vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning av
de olika operationssetten. Data är avrundad. Exakta värden finns i Avsnitt 5.5 Summering av utsläpp i
Bilaga.

Tillverkning
[kg eCO2/år]
Transport
[kg eCO2/år]
Förbränning
[kg eCO2/år]
Totalt [kg eCO2/år]

Operationsset PLA
4 750

Operationsset PP Operationsset Viskos
10 100
8 860

1 890

3 240

3 420

4 480

11 800

8 040

11 100

25 100

20 300
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För en bättre överblick sammanställdes även resultatet för operationssetten i ett stapeldiagram
i figur 8.

Figur 8. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid råmaterialtillverkning, transport och förbränning av
en årsförbrukning av operationssetten.

5.1.2 Tvättlappar och avtorkningspapper
Störst klimatpåverkan av växthusgaser från en årsförbrukning hade tvättlapparna i skumplast
på 1 150 eCO2/år. Klimatpåverkan från tvättlapparna Tork Mjuk var betydligt mindre med 134
kg eCO2/år och minst klimatpåverkan hade Tork Avtorkningspapper med 67,1 kg eCO2/år.
Resultat ses i tabell 7.
Tabell 7. Växthusgaser som avges ut vid tillverkning, transport samt förbränning av en årsförbrukning
av de olika tvättlapparna och avtorkningspappret. Data är avrundad. Exakta värden finns i Avsnitt 9.4
Summering av utsläpp i Bilaga

Tillverkning [kg eCO2/år]

Tork
Avtorkningspapper
31,0

Tvättlapp
skumplast
636

Tork
Mjuk
Tvättlapp
68,3

Transport [kg eCO2/år]

27,9

25,9

52,2

Förbränning [kg eCO2/år]

8,2

484

13,3

Totalt [kg eCO2/år]

67,1

1 150

134
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Figur 9 sammanfattar resultatet i ett stapeldiagram.

Figur 9. Stapeldiagram över eCO2 som avges vid tillverkning, transport och förbränning av en
årsförbrukning av tvättlapparna samt avtorkningspappret.

5.2 Ekonomi
Bland tvättlapparna och avtorkningspappret är det ekonomiskt mest gynnsamma valet
avtorkningspappret Tork, vilket visas i tabell 8. Den totala kostnaden för årsförbrukningen för
denna är 4 790 kr, medan den för Tork Mjuk är drygt fyra gånger så stor, dvs. 21 000 kr.
För operationssetten är viskos det mest gynnsamma materialet ur ett ekonomiskt perspektiv
med en årsförbrukningskostnad på cirka 125 000 kr. Kostnaden för en årsförbrukning av de
olika operationssetten är dock av samma storleksordning då de andra setten har en kostnad på
cirka 127 000 kr per år.
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Tabell 8. Redovisning av förbrukningsvarornas årsförbrukning och kostnader. Styckpris syftar till priset
på varje enskild tvättlapp och operationsset. Se avsnitt 10 Kostnadsberäkningar i Bilaga för
beräkningar.

Förbrukningsvara

Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset
Viskos
Tork
Avtorkningspapper
Tork Mjuk
Tvättlapp
Tvättlapp
skumplast

Inköpskostnad
årsförbrukning
[SEK]
121 000
121 000
120 000

Förbränningskostnad
årsförbrukning
[SEK]
5 660
5 660
5 660

Total kostnad
årsförbrukning
[SEK]
127 000
127 000
125 000

4 560

224

4 790

20 600

366

21 000

19 700

155

19 800

6 Diskussion
6.1 Tvättlappar och avtorkningspapper
6.1.1 Tillverkning
Utsläppen från råmaterialtillverkningen av produkten samt förpackningen bidrog mest till
totalutsläppet för både tvättlapparna samt avtorkningspappret, se figur 9. Vid
tillverkningsprocessen hade tvättlapparna i skumplast betydligt högre utsläpp med 636 kg
eCO2/år än tvättlapp Tork Mjuk och Tork Avtorkningspaper med värden på 68,3 kg eCO2/år
respektive 31,0 kg eCO2/år, vilket redovisas tabell 7. En anledning till detta var att skumplasten
enbart var producerad från råmaterial och de andra produkterna innehöll råmaterial samt
återvunnet material i form av återvunnen viskos och returpappersmassa som ej bidrog till
utsläpp.

6.1.2 Transport
Värdena för utsläppen från transporterna för de olika varorna skilde sig inte mycket. För
tvättlapp Tork Mjuk och avtorkningspappret erhölls information om var alla råmaterial
tillverkades men för tvättlapparna i skumplast antogs tillverkningen ske vid produktfabriken.
Om tillverkningen av skumplasten skett vid någon annan ort hade den fortfarande bidragit med
störst klimatpåverkan i jämförelse med de andra produkterna. En längre sträcka hade inneburit
ett större utsläpp och därmed ett större totalutsläpp för tvättlapparna i skumplast som redan hade
det högsta värdet av eCO2.
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6.1.3 Förbränning
Även vid förbränningen skilde sig resultatet mellan tvättlapparna i skumplast och de
motsvarande produkterna då utsläppet var betydligt högre för de i skumplast. Detta på grund av
att viskos och pappersmassa anses vara kolneutralt vid förbränning vilket resulterade i att
hänsyn endast togs till utsläppen av CH4 och N2O för tvättlapp Tork Mjuk samt Tork
Avtorkningspapper. Då CO2 är den gas som bidrar mest till växthuseffekten blev detta en stor
sänkning av utsläpp för de två varorna.

6.1.4 Ekonomi
Tvättlapparna hade ett högre styckpris än avtorkningspappret på grund av det stora antalet
funktionella enheter som motsvarar en pappersrulle, samt det låga pris som gäller för
pappersprodukter. Detta reflekteras även i kostnaden för en årsförbrukning av de olika varorna
där en årsförbrukning av avtorkningspappret blev billigast på 4 790 kr/år medan tvättlapparna
i skumplast och viskos kostade 19 800 kr/år respektive 21 000 kr/år.

6.2 Universalset för operation
6.2.1 Tillverkning
Tillverkningsprocessen av de tre operationssetten avger olika stora mängder eCO2, vilket
redovisas i tabell 6. Operationssetten i PLA ger lägst utsläpp, 4 750 kg eCO2/år, vilket beror på
att PLA är ett förnyelsebart material framställt från majsstärkelse och sockerarter. Materialet
ger således låga utsläpp av både CO2, CH4 och N2O. Operationssettet i PP släpper ut mest eCO2
vid tillverkningsprocessen, 10 100 kg eCO2/år. Detta är rimligt då PP är ett icke-förnyelsebart
material framställt från olja, vilket ger stora utsläpp av framförallt CO2. Även operationssettet
i viskos innehåller PP, dock endast uppskattade 33 % jämfört med operationssettet i PP:s
angivna 75 %. Operationssettet i viskos avger 8 860 kg eCO2/år vid tillverkningsprocessen. Att
viskos-settet både innehåller förnyelsebart material i form av viskos och icke-förnyelsebart
material i form av PP och LLDPE gör att det bidrar till större utsläpp än operationssettet i PLA
men mindre än operationssettet i PP.

6.2.2 Transport
Alla operationsset har olika långa transportsträckor från produktion till förbränning. Detta samt
olika typer av transportmedel och storlek på lastvikt resulterar i skillnader i eCO2-utsläpp, vilket
redovisas i tabell 6. Transport med båt ger lägre utsläpp per kilometer än transport med lastbil.
Operationssettet i PLA har kortast transportsträcka och färdas längre med båt än med lastbil,
vilket ger att denna transport avger minst utsläpp. Operationssettet i viskos avger störst utsläpp
då det har längst transportväg.
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Även lastvikten har stor påverkan på hur mycket eCO2 som släpps ut, se avsnitt 4 Beräkning av
utsläpp vid transport i Bilaga. Utsläppen från operationssettet i PP beräknas med vikten för hela
årsförbrukningen under hela resvägen eftersom både materialet, produkten och förpackningen
framställs i Kina. De andra operationssetten har olika produktionsplatser för de olika
komponenterna och därför beräknades utsläppen med viktandelar. Att operationssettet i PP har
den totala vikten under hela resvägen leder till att det avger höga utsläpp trots förhållandevis
kort transportsträcka.

6.2.3 Förbränning
Utsläpp vid förbränning redovisas i tabell 6. Lägst utsläpp avges från operationssettet i PLA,
då detta set innehåller stor andel av det cellulosabaserade materialet PLA. PLA är kolneutralt
och ger därför inga fossila utsläpp. Operationssettet i viskos antas bestå av 33 % viskos, vilket
också är ett kolneutralt material. Den resterande andelen i settet är mjukplast, vilket höjer
utsläppen från produkten. Störst utsläpp vid förbränning ger operationssettet i PP då det endast
består av mjukplast.

6.2.4 Ekonomi
Samma vikt på den funktionella enheten antogs för samtliga operationsset. Detta bidrar till att
ingen kostnadsskillnad erhålls för förbränningsprocessen, inköpspriset är därmed den enda
faktor som påverkar den totala kostnaden för en årsförbrukning. Det billigaste operationssettet
är således i viskos, men det är ingen stor skillnad mellan priserna. Kostnaden för setten i PLA
och PP är densamma, då inköpspriset för operationssettet i PP antogs vara lika som priset för
operationssettet i PLA.

6.3 Osäkerhetsanalys
6.3.1 Tillverkning
Samtliga data för tillverkningen av materialen har tagits från databaser och rapporter med
generella värden och ger därför inte några specifika värden för produkterna som ingår i studien.
Flertalet antaganden har dessutom gjorts på grund av brist på information från leverantörer samt
generellt kring tillverkningen av materialen. Ett exempel är utsläppen vid tillverkning av
förpackningsmaterialen i kartong, där en svensk standard har använts för samtliga produkters
kartonger trots att flertalet kartonger möjligtvis är tillverkade i andra delar av världen.
Antagandena har olika stor vikt för det slutgiltiga resultatet, men det är viktigt att beakta
osäkerheten som de medför.

6.3.2 Transport
Endast fåtalet produkter som ingick i studien hade kända tillverkningsorter för dess ingående
material, för de övriga gjordes antaganden som ofta baserades på produktionsorter för stora
tillverkare av materialen. Då de flesta materialproduktionerna sker i en global skala är
materialen som ingår i denna studie möjligtvis tillverkade på en annan ort, varpå det bedöms
finnas en stor osäkerhet i värdena för transportutsläpp.
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För alla produkter gjordes antaganden gällande transportvägar och fordonstyper, vilket medför
ännu en osäkerhet i värdena på transportutsläppen. Även antagandet gällande hur stor del de
olika materialen utgör av produkterna visade sig spela stor roll för dessa utsläpp, då det påverkar
lastvikten vid transport av de enskilda materialen. Detta påverkar resultaten för
operationssetten, främst viskos. För de flesta produkterna bidrog dock transporterna med minst
utsläpp jämfört med tillverkning och förbränning, så felkällans påverkan på det slutgiltiga
resultatet är sannolikt ej avgörande.

6.3.3 Förbränning
Det finns en osäkerhet i utsläppen av CO2 från förbränningen, då samtliga plastmaterial antogs
tillhöra den breda kategorin mjukplast utan hänsyn till deras specifika sammansättningar. Det
är rimligt att anta att det i verkligheten är en viss skillnad i utsläpp emellan materialen som
denna studie ej inkluderade. Kategoriseringen av plasterna som mjukplast bidrar även med en
osäkerhet gällande värmevärdet, som var angivet i ett relativt stort spann. Medelvärdet av
intervallet beräknades utan hänsyn till de olika plasternas sammansättning och utblandning med
andra material, trots att värmevärdet i verkligheten varierar mellan materialen.

6.3.4 Ekonomi
Ekonomiresultaten för tvättlapparna och avtorkningspappret bedöms ha en låg osäkerhet, då
nästan all relevant data fanns tillgänglig. Förbränningsmängden baserades på en årsförbrukning
av tvättlapparna i skumplast, vilket är ett relevant antagande då de används inom vården idag
och då alla tvättlappar samt avtorkningspappret har samma funktionella enhet.
De beräknade kostnaderna för en årsförbrukning av operationssetten bedöms däremot ha en
mycket hög osäkerhet, då samma vikt och årsförbrukning som tidigare nämnts antogs för
samtliga produkter. Detta innebar att endast inköpspriset skiljde totalkostnaderna åt och då
operationssettet i PP antogs ha samma inköpspris som produkten i PLA blev deras
totalkostnader desamma, vilket troligtvis inte skulle vara fallet om LUL skulle upphandla settet
i PP i framtiden.

6.4 Informationstillgång från leverantörerna
I utförandet av LCA:erna för de olika produkterna uppstod en del svårigheter på grund av brist
på information från leverantörerna. I dagsläget har leverantörer ingen skyldighet att rapportera
information gällande exempelvis exakt produktinnehåll, materialfördelning, produktionsplats
och transportväg (Widenmo 2016b). Detta leder till en stor osäkerhet i produkternas
miljöpåverkan. De i denna studie kontaktade företag som uttrycker att de har ett aktivt
miljöarbete är generellt mer transparenta med information om sin produktion, medan andra inte
delger grundläggande fakta.
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För att säkerställa att tillverkningen sker på ett hållbart sätt och under rättvisa förhållanden bör
LUL:s beställning av produkter endast ske från leverantörer som är öppna med sin verksamhet.
I kommande upphandlingar uppmanas LUL därför ställa högre krav på informationstillgång
från leverantörerna.

7 Slutsats
I denna studie undersöktes klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp från en livscykel av tre
olika universalset för operation samt två tvättlappar och ett motsvarande avtorkningspapper.
Efter utförd LCA var det möjligt att observera att avtorkningspappret och operationssettet i
PLA är de förbrukningsvaror av varje sort som avger minst växthusgaser under en livscykel.
Avtorkningspappret och operationssettet i viskos medför de minsta årsförbrukningskostnaderna
för LUL, men på grund av osäkerheterna i operationssettens ekonomiberäkningar bör denna del
av resultatet ej ligga till grund för avgörande beslut och framtida upphandlingar.
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Bilaga

Bilaga
De beräknade värderna i denna bilaga är angivna med samma nogrannhet som angivits i dess källor. För de slutgiltiga värderna för eCO2 under varje rubrik används tre
värdesiffror. I slutrapporten är vissa av värderna avrundade då alla värdesiffror inte är
relevanta för storleken på resultaten.

1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

i
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För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
För att ta fram den årliga energin som producerats användes ekvation 4 nedan.
energi · 0, 0039 = utsläpp

mavf all · v · 0, 2778 = energi

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationssetten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1 702 st (Landstinget i Uppsala
län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1 700 st för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning för operationsset
i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).

ii
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2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg
2.2.2

(6)

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

3
3.1

(10)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssettet består till 62 % av växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör
65 % av produkten (3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.
Resterande 35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
iii
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Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 2 samt ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I ekvation 11 respektive ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.
(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från ekvation 11 och ekvation 12.
774, 4 + 3579, 3 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 14 respektive ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

iv
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Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från ekvation 14 och ekvation 15.
8187, 4 + 1534, 0 = 9721, 4

3.3

kg eCO2
år

(16)

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i tabell 1, tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 17, ekvation 18 respektive ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från ekvation 17, ekvation 18 och ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9

3.4

kg eCO2
år

(20)

Förpackningar till operationsset

I tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationssetten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

v

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
ekvation 1
ekvation 1

Bilaga

Utifrån data i tabell 5, tabell 1, ekvation 6, ekvation 8 respektive ekvation 10 beräknades
de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.

(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

kg eCO2
år

(21)

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från ekvation 21, ekvation 22 och ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389, 3 + 5, 3 + 4, 4 = 399, 0

vi

kg eCO2
år

(24)
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4

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen av operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
ekvation 5, ekvation 6, ekvation 8 och ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2 019

3 457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6 341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3 457
3 457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9 480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 952
1 952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6 154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1 827

1 721

79,06

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläpp i tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

vii

kg eCO2
år

(26)
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4.3

Operationsset PP

I tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6 154
6 154

2 811
15,15

2 517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3 125

2 822

150,9

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 7 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

viii

kg eCO2
år

(27)
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4.4

Operationsset viskos

I tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1 859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9 635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6 154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6 154
6 154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3 301

3 054

150,0

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 8 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

ix

kg eCO2
år

(28)
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5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning samt utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 2 samt ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från ekvation 29 samt ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år
x

(33)

Bilaga

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från ekvation 32, ekvation 34 samt ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xi

kg eCO2
år

(40)
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Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 39, ekvation 40 samt ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 43 samt ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE. Både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2 samt ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt ekvation 4 samt ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt ekvation 3 samt ekvation 46.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

xii

kg eCO2
år

(47)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 45 samt ekvation 47.
kg eCO2
(48)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 48 samt ekvation
37.
11152 + 211, 4 = 11363, 4

11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av viskos under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
ekvation 3 samt ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
kg eCO2
2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet för
mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt ekvation 3
samt ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0
xiii

kg eCO2
år

(54)

Bilaga

Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 51, ekvation 52 samt ekvation 54.
kg eCO2
(55)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 55 samt ekvation
37.
40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 9, tabell 10
samt tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4 353,7
399,0
1 893,1
4 475,9
11 121,7

Beräkning
ekvation 13
ekvation 23
ekvation 26
ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9 721,4
399,0
3 240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
ekvation 16
ekvation 23
ekvation 27
ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8 457,9
399,0
3 422,3
8 039,8
20 319,0

xiv

Beräkning
ekvation 20
ekvation 23
ekvation 28
ekvation 56
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Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482
xv

(60)
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Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från ekvation 62 med massan av en förpackning från ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från ekvation 61 och ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
135

xvi

(66)
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Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
6.2.2

(67)

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 67 och ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg

xvii

(71)
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6.3.2

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 st tvättlappar i skumplast och vid transport paketeras 30
st förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då årsförbrukningen var 108
075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta redovisas i ekvation 72.
Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar
från ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en wellpappkartong, detta redovisas i ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
(73)
30
Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 71 och ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

xviii

(77)
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7
7.1

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

ekvation 1

Utifrån data i tabell 12 , tabell 1 samt ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 78.
kg eCO2
(78)
år
Utifrån data i tabell 13, tabell 1 samt ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i ekvation 79.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 14 samt tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

xix

Andel av förpackning [%]
100

Källa
ekvation 1
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Utifrån data i tabell 14, tabell 1 samt ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 80.

(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

kg eCO2
år

(80)

Utifrån data i tabell 15, tabell 1 samt ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i ekvation 81
0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp skumplast

I tabell 16 samt tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i tabell 1 och tabell 16 samt ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i plastförpackningen.

(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

xx

kg eCO2
år

(83)
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Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.

(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i ekvation 83 samt ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av växthusgaser
för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic 4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 61, ekvation 65
samt tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1 235,6

26,94

26,13

1,072

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i abell 18 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

xxi

kg eCO2
år

(86)
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8.2

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 67, ekvation 70
och tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1 252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 006 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp skumplast

I tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936

Genom värden i tabell 1 och totalutsläppen i tabell 20 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9
xxii

kg eCO2
år

(88)
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9

Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)
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9.3

Tvättlapp skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från ekvation 71 och ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av ekvation 94 och ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7
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9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 21, tabell 22
samt tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
ekvation 78
ekvation 79
ekvation 86
ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
ekvation 80
ekvation 81
ekvation 87
ekvation 92

Tvättlapp skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1 145,3

xxv

Beräkning
ekvation 82
ekvation 85
ekvation 88
ekvation 97
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10

Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovisas beräkningar gällande ekonomiska aspekter för de olika produkterna.

10.1

Styckpris och årlig inköpskostnad

Styckpriset är för alla produkter utom operationsset PP och Tork Avtorkningspapper är
hämtade från Varuförsörjningen. Priset för operationssettet i PP antogs vara detsamma
som för operationssettet i PLA. För Tork Avtorkningspapper användes ekvation 98, där
inköpspriset per rulle divideras med antalet förbrukningsenheter per rulle.
20, 35
= 0, 0422 kr
(98)
482
Inköpspriset per rulle är hämtat från Varuförsörjningen och antal förbrukningsenheter
per rulle är beräknad enligt ekvation 59. tabell ?? nedan visar styckpriset för de olika
produkterna.
Tabell 24: Styckpris för de olika produkterna. Data för dessa parametrar hämtades från
Varuförsörjningen (2016a-e) och Widenmo (2016b) samt beräknades med ekvation 98.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

10.2

Styckpris [Kr]

Årsförbrukning

Årlig kostnad inköp [Kr]

71,4
71,4
70,39

1 700
1 700
1 700

121 380
121 380
119 663

0,0422
0,191
0,182

108 075
108 075
108 075

4 563
20 642
19 691

Förbränningskostnad

Det antogs att all massa från produkterna och deras förpackning förbränns när de
är förbrukade. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 25, ekvation 65, ekvation 70 samt ekvation 77. Förbränningskostnaden beräknades utifrån att
förbränningskostnaden per kilogram multiplicerades med förbränningsmassan under ett
år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik Sköldstam på LUL (2016).
Tabell 25: Avfallsmassa, förbränningskostnad per kg samt per år för de olika produkterna.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Avfallsmassa [kg/år]

Kostnad förbränning [Kr/kg]

Kostnad förbränning [Kr/år]

6154
6154
6154

0,92
0,92
0,92

5 662
5 662
5 662

377,0
615,2
261,1

0,595
0,595
0,595

224
366
155
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10.3

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera den årliga kostnaden vid inköp från tabell 24 och förbränningskostnaden per år från tabell 25. Resultatet
ses nedan i tabell 26
Tabell 26: Den totala kostnaden för årsförbrukningen av respektive produkt.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Totalkostnad [Kr/år]

xxvii

127 042
127 042
125 325
4 787
21 008
19 847

Bilaga

Referenser
Abena AB (2014). Produktfaktablad - Skumtvättlapp. Tillgänglig: http://www.
medicarrier.se/globalassets/medicarrier/dokument/produktblad/500252.pdf
[2016-04-26]
Boverket (2008). Brandbelastning. Karlskrona: Boverket. ISBN 978-91-86045-16-6.
Tillgänglig:
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/
2008/brandbelastning_3.pdf [2016-05-09]
Evercare (2015). Product Data Sheet. Helsingfors: OneMed Group Oy. [Broschyr]
Tillgänglig:
https://drive.google.com/file/d/0B5b219u_QIVDSVRiWXZqYy1PVk0/
view?usp=sharing [2016-05-03]
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Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län har som mål minska sin miljöpåverkan genom att bland
annat minska sin användning av förbrukningsvaror. Utifrån detta ska en grupp
studenter utvärdera två olika produkter med hjälp av livscykelanalyser och se över
ekonomiska aspekter för att ge uppdragsgivaren underlägg för framtida beslut. Ett
illustrativt och konkret presentation av resultatet ska också tas fram. Denna
projektplan beskriver bakgrund, problemformulering, syfte, metod, tidsplan,
disposition samt hur handledarkontaktet ska utföras.

Klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial
Projektplan
1. Bakgrund
Landstinget i Uppsala län (fortsatt kallad LUL) antog år 2014 ett miljöprogram som
bland annat säger att landstingets användning av förbrukningsvaror ska minskas med
minst 15 % till år 2018 jämfört med användningen år 2014. Förbrukningsvaror är
synonymt med engångsartiklar, det vill säga produkter som endast används en eller ett
fåtal gånger innan de kasseras.
Ett liknande projekt för Landstinget utfördes av en studentgrupp från Uppsala
Universitet år 2014 där ett olika varianter av tre stycken förbrukningsvaror jämfördes.
De olika varianterna skiljde sig åt i material och kom från olika tillverkare. LUL
förfrågan med avseende på det nuvarande projektet var att jämföra varianter av två
stycken olika förbrukningsvaror utifrån dess miljöpåverkan och dess ekonomiska
aspekter. De förbrukningsvaror som förfrågan berörde var tre stycken olika varianter
av operationsdrapering samt ett för tillfället obestämt antal varianter av tvättlappar.

2. Problemformulering
För att undersöka hur LUL kan minska sin klimatpåverkan ska följande frågor besvaras:
•
•

Vilken av de tre utvalda tvättlapparna har minst miljöpåverkan?
Vilken av tre operationsdraperingarna har minst miljöpåverkan?

Utöver detta ska en poster med tydlig information om resultatet tas fram.

3. Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka några varianter av väl använda förbrukningsmaterial
inom LUL ur miljösynpunkt. Det slutgiltiga målet är således att med en fullständig
livscykelanalys undersöka vilken produkt som bidrar med minst miljöpåverkan. Tanken är för
närvarande att undersöka aspekten i enheten koldioxidekvivalenter (CO -eq), men detta ska
ses över fullständigt innan projektet påbörjas.
2

Projektet syftar även till att undersöka de ekonomiska aspekterna för varje produkt, då detta
kommer att påverka beslutstagandet om vilket förbrukningsmaterial som kommer att
användas inom LUL. Samtliga resultat som erhålls planeras att fungera som underlag för
LUL, som i enlighet med deras miljöprogram siktar att minska deras användande av särskilda
förbrukningsmaterial med 15 % till år 2018.

Tanken är dessutom att illustrativt redovisa projektets resultat i form av en poster i storlek A4,
med grafiska bilder och lättförståeliga jämförelser som eventuellt ska sättas upp på den
berörda personalens anslagstavla. Syftet med detta är att bidra med kunskap om de olika
produkternas miljöpåverkan på ett överskådligt sätt.

4. Metod/Material
För att jämföra de olika produkternas miljöpåverkan samt kostnad kommer en livscykelanalys
göras. Dessa kommer att baseras på de material som produkterna består av. De material som
huvudsakligen kommer att vara av intresse för operationsdraperingarna är viskos, polypropen
samt polylaktid (PLA). För tvättlapparna är det i nuläget obestämt vilka material som det
kommer tittas närmare på. Kostnaden för produkterna kommer att hämtas direkt från
leverantörer och övriga kostnadader kommer att beräknas utifrån antaganden om kvantitet
samt transport.
Relevant information kommer att tas fram från publicerade artiklar om livscykelanalyser, de
olika materialen samt liknande frågeställningar. Information kommer även att hämtas direkt
från tillverkare, LUL samt den personal som använder produkterna.
På förfrågan av uppdragsgivaren kommer utöver rapporten även en poster att skrivas. Där
kommer resultaten att sammanfattas illustrativt och konkret för att kunna användas vid
redovisning.

5. Disposition
Den slutgiltiga rapporten planeras innehålla nedanstående rubriker:
Sammanfattning
Abstract
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
• Definitioner
• Miljömål
• Statistik för förbrukningsvarornas påverkan på klimatet
• Ekonomiska aspekter
2. Syfte och mål
3. Teori
• Tidigare undersökningar
• LCA
• Våra förbrukningsvaror
4. Metod
• LCA
• Beräkningar
5. Resultat
• Klimatpåverkan
• Ekonomi
6. Diskussion

Osäkerhetsanalys
7. Slutsats
• Förslag på förbättring
8. Referenser
Appendix
•

6. Tidsplan
Nedanstående datum är milstolpar i projektarbetet. För att kunna möta dessa deadlines har ett
GANTT-schema skapats i excel där en detaljerad tidsplanering gjorts. Denna uppdateras
kontinuerligt allt eftersom ny planering kommer.
6 april
12 april
19 april
2 maj
4 maj
17 maj
20 maj
27 maj
31 maj
2 juni
2 juni
3 juni

Projektet inleds
Presentation av projektplan
Litteraturstudien klar
Mittredovisning
Mini-litteraturstudie klar
Inlämning av slutrapport
Preliminär slutrapport klar
Presentation och opponering
Individuell populärvetenskaplig sammanfattning
Individuell sammanfattning på engelska (abstract)
Total sammanfattande rapport klar
Rapport läggs upp i Diva
Reflektionsdokument klar
Avslutning

7. Handledarkontakt
Uppföljning av projektarbetet sker efter överenskommelse med handledaren Conny Larsson,
med en strävan om att träffas minst varannan vecka. Handledaren kan följa arbetet
elektroniskt via studentportalen där det kommer uppdateras veckovis. Vid mejlkontakt
används “Förbrukningsmaterialgrupp” i ämnesraden. Handledaren kommer svarar på mejl
inom ett dygn. Följande datum kommer handledaren inte att vara tillgänglig:
8 april
18-21 april
27 april
3-4 maj
18 maj (e.m.)-20 maj
9 juni-3 juli
Uppgifter till handledaren
Mejl: conny.larsson@met.uu.se
Telefonnummer: 018 – 471 71 86

Kontaktpersonen på LUL, Lina Widenmo, har intresse av att följa upp projektet under
arbetets gång och kommer även bistå med information.
Uppgifter till handledaren
Mejl: lina.widenmo@gmail.com
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Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län har som mål minska sin klimatpåverkan genom att bland
annat se över sin användning av förbrukningsvaror. Utifrån detta ska en rapport
sammanställas där utvärderingar av tre olika varianter av tvättlappar respektive
universalset för operation kommer göras med hjälp av livscykelanalyser och genom
att se över de ekonomiska aspekterna. Projektet syftar till att ge uppdragsgivaren
underlägg för framtida beslut. En illustrativt och konkret presentation av resultatet ska
även tas fram. Denna projektplan beskriver bakgrund, problemformulering, syfte,
metod, tidsplan, disposition, handledarkontakten samt referenser för projektet.

Klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial
Projektplan
1. Bakgrund
Landstinget i Uppsala län (LUL) antog år 2014 ett miljöprogram med ett
övergripande mål om minskad klimatpåverkan. Detta mål ska LUL uppnå genom att
minska sin klimatpåverkan från användningen av förbrukningsvaror där merparten är
framställda av fossil olja (Landstinget i Uppsala län 2014). Ett delmål är att ”År 2018
ska användningen av förbrukningsvaror på landstingets minskningslista minskat med
15 procent i jämförelse med år 2014” (a.a., s. 4).. En av åtgärder för att uppnå detta
delmål är ”[…]att genomföra fördjupade utredningar av miljöpåverkan från
förbrukningsvaror”. (a.a., s. 4).
Ett tidigare projekt för LUL baserat på detta miljöprogram utfördes av en
studentgrupp från Uppsala Universitet år 2014 där två olika varianter av tre stycken
förbrukningsvaror jämfördes med avseende på klimatpåverkan och ekonomiska
faktorer (Holmberg, K. et al, 2014)
Återigen har LUL utifrån detta miljöprogram ställt en förfrågan om jämförelse av tre
olika tvättlappar med avseende på miljöpåverkan, då en befintlig tvättlapp i skumplast
finns med på deras minskningslista (Landstinget i Uppsala län 2015, s. 2). De har
även ställt en förfrågan om jämförelse av tre olika universalset för operation ur
miljösynpunkt. LUL är även intresserade av en jämförelse ur ekonomisk synvinkel för
båda produkterna. LUL önskar även att få en konkret jämförelse av resultatet att
presentera för sin personal.

2. Problemformulering
För att undersöka förfrågningarna från LUL behöver detta projekt begränsas för att
ställa upp frågeställningar att arbeta ifrån.
Miljöpåverkan är ett brett begrepp som spänner över många områden. I LUL’s
miljöprogram fokuserar de på klimatpåverkan från växthusgaser (Landstinget i
Uppsala län 2014, s. 4). Koldioxid är en potent växthusgas och i tidigare studier på
området har man använt detta som ett mått på klimatpåverkan (Karlsson & Pigretti
Öhman 2003), (Holmberg, K. et al 2014).
För att hitta lämplig information om data och användning av produkterna kommer
projektet avgränsas till två avdelningar inom LUL för respektive produkt. Information
från geriatrikavdelningen vid Akademiska sjukhuset kommer användas för

tvättlapparna och operationsavdelningen vid Enköpings lasarett kommer användas för
univeralseten för operation.
Detta projekt kommer därför arbeta utifrån följande frågeställningar
• Hur mycket koldioxid under en livscykel uttryckt i koldioxidekvivalenter
avger de tre olika tvättlapparna för att uppfylla samma funktion inom
avdelningen för geriatrik?
• Vilken kostnad för LUL har de tre olika tvättlapparna för att uppfylla samma
funktion inom avdelningen för geriatrik?
• Hur mycket koldioxid under en livscykel uttryckt i koldioxidekvivalenter
avger de tre olika universalseten för operation?
• Vilken kostnad för LUL har de tre olika universalseten för operation?

3. Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka tre varianter av tvättlappar respektive univeralset
för operation inom LUL ur klimatsynpunkt. Det slutgiltiga målet är således att med en
fullständig livscykelanalys undersöka hur mycket koldioxidekvivalenter varje produkt
avger samt undersöka de ekonomiska aspekterna för varje produkt. Samtliga resultat
som erhålls planeras att fungera som underlag för LUL i beslutstagande om vilket
förbrukningsmaterial som kommer att användas i deras verksamhet för att i enlighet
med deras miljöprogram uppnå de satta målen.
I projektet ska dessutom resultaten redovisas illustrativt i form av en poster, med
grafiska bilder och lättförståeliga jämförelser som eventuellt ska presenteras för den
berörda personalen. Syftet med detta är att bidra med kunskap om de olika
produkternas klimatpåverkan på ett överskådligt sätt.

4. Metod/Material
För att jämföra de olika produkternas klimatpåverkan kommer en livscykelanalys
göras på varje variant av respektive produkt. Dessa kommer att baseras på de material
som produkternas varianter består av. De material som huvudsakligen kommer att
vara av intresse för operationsdraperingarna är viskos, polypropen samt polylaktid
(PLA). För tvättlapparna är det i nuläget obestämt vilka material som det kommer
tittas närmare på. För att jämföra kostnaderna för produkterna kommer uppgifter att
hämtas direkt från leverantörer och övriga kostnader kommer att beräknas utifrån
antaganden om kvantitet samt transport.
Information kommer att tas fram från publicerade artiklar om tidigare studier,
livscykelanalyser samt de olika materialen. Information kommer även att hämtas
direkt från tillverkare, LUL samt den personal som använder produkterna.
På förfrågan av uppdragsgivaren kommer utöver rapporten även en poster att
framställas för utskrift. Där kommer resultaten att sammanfattas illustrativt och
konkret för att kunna användas vid redovisning.

5. Disposition
Den slutgiltiga rapporten planeras innehålla nedanstående rubriker
Sammanfattning
Abstract
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
• Definitioner
• Användningsområde
• Miljömål
• Förbrukningsvarornas påverkan på klimatet
• Ekonomiska aspekter
2. Syfte och mål
3. Teori
• Tidigare undersökningar
• LCA
• Förbrukningsvaror att undersöka
4. Metod
• Begränsningar och antaganden
• LCA
• Beräkningar
5. Resultat
• Tvättlappar
o Klimatpåverkan
o Ekonomi
• Universalset för operation
o Klimatpåverkan
o Ekonomi
6. Diskussion
• Tvättlappar
• Universalset för operation
• Osäkerhetsanalys
7. Slutsats
• Förslag på förbättring
8. Referenser
Appendix

6. Tidsplan
Nedanstående datum är milstolpar i projektarbetet. För att kunna möta dessa deadlines
har ett GANTT-schema skapats i excel där en detaljerad tidsplanering gjorts. Denna
uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny planering kommer.

6 april
12 april
19 april
2 maj
4 maj
17 maj
20 maj
27 maj
31 maj
2 juni
2 juni
3 juni

Projektet inleds
Presentation av projektplan
Litteraturstudien klar
Mittredovisning
Mini-litteraturstudie klar
Inlämning av slutrapport
Preliminär slutrapport klar
Presentation och opponering
Individuell populärvetenskaplig sammanfattning
Individuell sammanfattning på engelska (abstract)
Total sammanfattande rapport klar
Rapport läggs upp i Diva
Reflektionsdokument klar
Avslutning

7. Handledarkontakt
Uppföljning av projektarbetet sker efter överenskommelse med handledaren Conny
Larsson, med en strävan om att träffas minst varannan vecka. Handledaren kan följa
arbetet elektroniskt via studentportalen där det kommer uppdateras veckovis. Vid
mejlkontakt används “Förbrukningsmaterialgrupp” i ämnesraden. Handledaren
kommer svarar på mejl inom ett dygn. Följande datum kommer handledaren inte att
vara tillgänglig:
8 april
18-21 april
27 april
3-4 maj
18 maj (e.m.)-20 maj
9 juni-3 juli
Uppgifter till handledaren
Mejl: conny.larsson@met.uu.se
Telefonnummer: 018 – 471 71 86
Kontaktpersonen på LUL, Lina Widenmo, har intresse av att följa upp projektet under
arbetets gång och kommer även bistå med information.
Uppgifter till handledaren
Mejl: lina.widenmo@gmail.com
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Sammanfattning
Landstinget i Uppsala län har som mål minska sin klimatpåverkan genom att bland
annat se över sin användning av förbrukningsvaror. Utifrån detta ska en rapport
sammanställas där utvärderingar av tre olika varianter av tvättlappar respektive
universalset för operation kommer göras med hjälp av livscykelanalyser och genom
att se över de ekonomiska aspekterna. Projektet syftar till att ge uppdragsgivaren
underlägg för framtida beslut. En illustrativt och konkret presentation av resultatet ska
även tas fram. Denna projektplan beskriver bakgrund, problemformulering, syfte,
metod, tidsplan, disposition, handledarkontakten samt referenser för projektet.

Klimatpåverkan från
förbrukningsmaterial
Projektplan
1. Bakgrund
Landstinget i Uppsala län (LUL) antog år 2014 ett miljöprogram med ett
övergripande mål om minskad klimatpåverkan. Detta mål ska LUL uppnå genom att
bland annat minska sin klimatpåverkan från användningen av förbrukningsvaror där
merparten är framställda av fossil olja (Landstinget i Uppsala län 2014). Ett delmål är
att ”År 2018 ska användningen av förbrukningsvaror på landstingets minskningslista
minskat med 15 procent i jämförelse med år 2014” (a.a., s. 4). En av åtgärder för att
uppnå detta delmål är ”[…]att genomföra fördjupade utredningar av miljöpåverkan
från förbrukningsvaror”. (a.a., s. 4).
Ett tidigare projekt för LUL baserat på detta miljöprogram utfördes av en
studentgrupp från Uppsala Universitet år 2014 där två olika varianter av tre stycken
förbrukningsvaror jämfördes med avseende på klimatpåverkan och ekonomiska
faktorer (Holmberg et al. 2014)
Återigen har LUL utifrån detta miljöprogram ställt en förfrågan om jämförelse av tre
olika tvättlappar med avseende på dess miljöpåverkan, då en befintlig tvättlapp i
skumplast finns med på deras minskningslista (Landstinget i Uppsala län 2015, s. 2).
De har också ställt en förfrågan om jämförelse av tre olika universalset för operation
utifrån dess miljöpåverkan. LUL är dessutom intresserade av en jämförelse ur
ekonomisk synvinkel för båda produkterna. LUL önskar att få resultaten från
produkternas miljöpåverkan framställt som en konkret jämförelse för att kunna
presentera detta för sin personal.

2. Problemformulering
För att undersöka förfrågningarna från LUL behöver projektet begränsas för att vara
genomförbart under utsatt tid. Därför formuleras frågeställningar för att kunna arbeta
utifrån dessa.
Miljöpåverkan är ett brett begrepp som spänner över många områden. I LUL’s
miljöprogram fokuserar de på klimatpåverkan från växthusgaser (Landstinget i
Uppsala län 2014, s. 4). Koldioxidekvivalenter (eCO2) är mått på klimatpåverkan från
växthusgaser som använts i tidigare studier på området (Karlsson & Pigretti Öhman
2003; Holmberg et al. 2014).

För att hitta lämplig information om data och användning av produkterna kommer
projektet avgränsas till två avdelningar inom LUL för respektive produkt. Information
från geriatrikavdelningen vid Akademiska sjukhuset kommer användas för
tvättlapparna och operationsavdelningen vid Enköpings lasarett kommer användas för
univeralseten för operation.
Detta projekt kommer därför arbeta utifrån följande frågeställningar
• Hur mycket växthusgaser under en livscykel uttryckt i eCO2 avger de tre olika
tvättlapparna för att uppfylla samma funktion inom avdelningen för geriatrik?
• Vilken kostnad för LUL har de tre olika tvättlapparna för att uppfylla samma
funktion inom avdelningen för geriatrik?
• Hur mycket växthusgaser under en livscykel uttryckt i eCO2 avger de tre olika
universalseten för operation?
• Vilken kostnad för LUL har de tre olika universalseten för operation?

3. Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka tre varianter av tvättlappar respektive univeralset
för operation inom LUL ur klimatsynpunkt. Det slutgiltiga målet är således att med en
fullständig livscykelanalys (LCA) undersöka hur mycket eCO2 varje produkt avger
samt undersöka de ekonomiska aspekterna för varje produkt. Samtliga resultat som
erhålls planeras att fungera som underlag för LUL i beslutstagande om vilket
förbrukningsmaterial som kommer att användas i deras verksamhet för att i enlighet
med deras miljöprogram uppnå de satta målen.
I projektet ska dessutom resultaten redovisas illustrativt i form av en poster, med
grafiska bilder och lättförståeliga jämförelser som eventuellt ska presenteras för den
berörda personalen. Syftet med detta är att bidra med kunskap om de olika
produkternas klimatpåverkan på ett överskådligt sätt.

4. Metod/Material
För att jämföra de olika produkternas klimatpåverkan kommer en LCA göras på varje
variant av respektive produkt. Dessa kommer att baseras på de material som
produkternas varianter består av. De material som huvudsakligen kommer att vara av
intresse för tvättlapparna är skumplast, pappersmassa och viskos. För
operationsdraperingarna är det viskos, polypropen (PP) samt polylaktid (PLA) som
det kommer tittas närmare på. För att jämföra kostnaderna för produkterna kommer
uppgifter att hämtas från de prisuppgifter som finns på LUL’s varuförsörning.
Information kommer att tas från publicerade artiklar om tidigare studier,
livscykelanalyser samt de olika materialen. Information kommer även att hämtas
direkt från tillverkare och LUL.

På förfrågan av uppdragsgivaren kommer utöver rapporten även en poster att
framställas för utskrift. Där kommer resultaten att sammanfattas illustrativt och
konkret för att kunna användas vid redovisning för LUL’s peronal.

5. Disposition
Den slutgiltiga rapporten planeras innehålla nedanstående rubriker
Sammanfattning
Abstract
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
• Definitioner
• Användningsområde
• Miljömål
• Förbrukningsvarornas påverkan på klimatet
• Ekonomiska aspekter
2. Syfte och mål
3. Teori
• Tidigare undersökningar
• LCA
• Förbrukningsvarorna
4. Metod
• Begränsningar och antaganden
• LCA
• Beräkningar
5. Resultat
• Tvättlappar
o Klimatpåverkan
o Ekonomi
• Universalset för operation
o Klimatpåverkan
o Ekonomi
6. Diskussion
• Tvättlappar
• Universalset för operation
• Osäkerhetsanalys
7. Slutsats
• Förslag på förbättring
8. Referenser
Appendix

6. Tidsplan
Nedanstående datum är milstolpar i projektarbetet. För att kunna möta dessa deadlines
har ett GANTT-schema skapats i excel där en detaljerad tidsplanering gjorts. Denna
uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny planering kommer.
6 april
12 april
19 april
2 maj
4 maj
17 maj
20 maj
27 maj
31 maj
2 juni
2 juni
3 juni

Projektet inleds
Presentation av projektplan
Litteraturstudien klar
Mittredovisning
Mini-litteraturstudie klar
Inlämning av slutrapport
Preliminär slutrapport klar
Presentation och opponering
Individuell populärvetenskaplig sammanfattning
Individuell sammanfattning på engelska (abstract)
Total sammanfattande rapport klar
Rapport läggs upp i Diva
Reflektionsdokument klar
Avslutning

7. Handledarkontakt
Uppföljning av projektarbetet sker efter överenskommelse med handledaren Conny
Larsson, med en strävan om att träffas minst varannan vecka. Handledaren kan följa
arbetet elektroniskt via studentportalen där det kommer uppdateras veckovis. Vid
mejlkontakt används “Förbrukningsmaterialgrupp” i ämnesraden. Handledaren
kommer svarar på mejl inom ett dygn. Följande datum kommer handledaren inte att
vara tillgänglig:
8 april
18-21 april
27 april
3-4 maj
18 maj (e.m.)-20 maj
9 juni-3 juli
Uppgifter till handledaren
Mejl: conny.larsson@met.uu.se
Telefonnummer: 018 – 471 71 86
Kontaktpersonen på LUL, Lina Widenmo, har intresse av att följa upp projektet under
arbetets gång och kommer även bistå med information.

Uppgifter till handledaren
Mejl: lina.widenmo@gmail.com

9. Referenser
Holmberg, K., Lindström, S., Lundh J., Nordenskjöld E., Sigrell, T. & Österberg N.
(2014) Minskad klimatpåverkan av förbrukningsvaror på Thoraxoperation,
Akademiska sjukhuset Uppsala. Uppsala Universitet. Civilingenjörsprogramet i Miljöoch Vattenteknik (Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 2014: 32)
Karlsson, M. & Pigretti Öhman, D. (2003). Besparingsprojekt: Identifiering av
“Materialan-vändningens klimatpåverkan” i Region Skåne [online]. Lund:
International Institute for Industrial Environmental Economics.
Landstinget i Uppsala län (2014). Miljöprogram, Landstinget i Uppsala län 2015–
2018. Uppsala: Byrå4. (Antaget av landstingsfullmäktige 2014-06-17)
Landstinget i Uppsala län (2015). Minskningslista för förbrukningsvaror. Version 1.
(LUL 11.23)
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Plats: Uppland Datorsal, Geocentrum
Närvarande personer: Kristina Abrahamson, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Ana de
Afonseca, Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist.

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Arbetet har börjat.
2) Lägesrapport
Första steget för att insamla fakta har tagits. En plan för kommande vecka har lagts upp.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
7/4: Möte med Conny, bestämning av problem, börja på projektplan
8/4: Arbeta med projektplan
9/4: fortsätta med projektplan samt presentation.
Alla ansvariga.
4) Till nästa gång
Se ovan.
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Tid: 08.0012.00
Plats: Grupprum i Geobiblioteket, Geocentrum
Närvarande:
personer

Kristina Abrahamson, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Ana de
Afonseca, Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist.

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Beslut har tagits om fika på fredagar.
2) Lägesrapport
Möte med handledaren
Connys roll kommer att vara den av en person på ett konsultföretag med mycket
erfarenhet, och kommer inte att engagera sig ordentligt i gruppen men kommer att se till
att vi är på rätt väg. Han kommer att svara på mail inom 24 timmar. Annars upptagen
med att flytta väderstationer genom Sverige.
Frågan om projektrapporter
Information om projektrapporter med mera förväntas komma. Nästan allt vi arbetar med
ska dokumenteras, stort sett varje dag och möte. Då kan man sedan se tillbaka på
planerna och se vad man ska göra annorlunda nästa gång. Lägg upp ärendeloggen så
ofta som möjligt, Conny kommer att följa oss där.
Vad är skillnaden mellan slutrapport och totalrapport?
Slutrapporten är den vi kommer att lämna till Lina i slutändan, totalrapporten ska även
innehålla loggen. Det är den som handledarna mfl kommer att bedöma oss på.
Totalrapport: “Bara att stoppa ihop allt”.
Litteraturstudien
Ska inte kopiera någonting. Vi ska skriva en sammanfattning av allt material som vi
bland annat har fått från Lina. Vi ska jobba mycket så att det ser ut som att det är 
en
person som har skrivit den.
Tidsplan
Vi ska kolla upp hur ett Ganttschema ser ut. Conny (som chef för företaget) vill veta vad
vi gör och titta på schemat, bedöma om vi kommer att klara det här under den ansatta
tiden. Conny vill ha grafiska scheman, dokumenten ska laddas upp på studentportalen.
Personer (roller) på yaxeln och tid på xaxeln. Ska sedan kommentera under vad som
ska göras.

Förstudien
Vi ska börja med att fundera på vad vi ska hitta på, och finna svar på våra frågor, Conny
vill att vi ska vara etiskt och moraliskt korrekta. Hittar vi något fuffens inom landstinget
ska vi visa på det och få dem att ändra på sig  civilingenjörstänk. Vi ska tänka vidare på
vad det som Lina säger, och att kunna begränsa arbetet även om Lina vill att vi ska göra
mycket. Det gäller att vara kreativ och uppskatta hur lång tid det tar att “titta på ett par
påsar”.
Grafiska enkla illustrationer
Vi går ut med en information till personalen, utformningen ligger hos oss. Vi ska skapa
en enkel och grafisk presentation i slutändan.
Slutkommentar
Vi ska börja med en grov plan, kan revidera den senare.

Avvikelser från vad som har planerats
Arbetet med projektplanen skjuts upp till imorgon, fredagen den 8/416.

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Imorgon, fredag, ska frågeställningar inför mötet med Lina Widenmo tas fram.

4) Till nästa gång
Samtliga gruppmedlemmar kommer att delta i informationssökningen som hålls av
Elisabeth Rydberg senare på eftermiddagen.
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Tid: 8.00
Plats: 11:243 Blåsenhus
Närvarande personer: Kristina Abrahamson, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Ana de
Afonseca, Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist.

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden

Slutrapporten ska skrivas i google doc. Rapporterna snyggas till i word innan inlämning.
En mall kommer bestämmas för hur rapporten ska skrivas  förkortningar, kursivt, etc.
Ansvar för fredagsfikat är bestämt.
Varje måndagsmorgon går gruppen igenom planeringen för veckan.
2) Lägesrapport
Tidsplan  en grov tidsplan har skapats
Projektplan  ansvarsområden för projektplanen har delats ut.
Frågeställning  har preliminärt bestämts.
Linas förhoppning
: beslutsunderlag att ge till hennes kollegor.
Linas mål
: landstinget har ett miljönätverk där samordnare är kontakter ut till ex kollektivtrafik,
sjukhuset osv. Viktigt med att kunna redovisa på ett förståeligt sätt som är lätt att greppa,
illustrerande exempel för att miljönätverket ska snappa upp det här.
Rapporten viktig för kan användas för t.ex. minskningslistan.
A4 löpsedel för att sjuksköterskan på golvet ska kunna sätta upp den i fikarummet och ha tid
att läsa igenom.
Urinpåsen används redan på många verksamheter så blir ingen stor miljönytta.
5 landsting använder samma leverantör  örebro, dalarna ….
De olika landstingen använder inte samma produkter så vissa produkter som inte är bra
miljömässigt används hos ett landsting och kan inte tas bort från sortimentet av
upphandlaren. Tvättlappar ( används under fötter för friktion när någon ska lyftas) och
pappershanddukar. Jämföra med torky.
Operationsdrapering  viskos eller mer plast( polypropen). Få kontakt med tillverkarna om
vilket material draperingen innehåller. Verkar vara svårt att få tag på information från
leverantör. Ju tidigare man får iväg frågor desto bättre.

Begränsa området som undersöks till en avdelning  det går att få statistik från en lokal men
vet inte hur det används. Finns en operationsavdelning vi kan undersöka i enköping lasarett.
Kan utgå från deras användning av universalset (draperingar) för att få en uppskattning av
den större användningen ( i landstinget?). Hon ska ta reda på användningsområde åt oss.
Tvättlapparna och draperingen är mest relevant. Löpsedel är viktig. Tvättlappar välja
avgränsning om jämförelse mellan olika (Dalarna). Tvättlappar används i hela landstinget
men vissa har större användning (gamlingar) så kan få info därifrån om användningen.
Ta gärna med ekonomiska aspekter  speciellt för tvättlapparna. v
aror.lul.se
har info om
tvättlappar som är upphandlade. Vi ska prova med att hon frågar för beställningssyfte om info
och om det ej funkar ska vi fråga ur studiesyfte för info. Drapering 49615  cellulosa. 44359 
viskos. Vi ska få info om viskosinnehåll. Hon ska ta fram ett typset åt oss, de produkter vi ska
jämföra. Jämföra viskos, polypropen, pla(miljövänlig plast).
Förpackningar, transport av förpackningar  transportvägar kan a
ntas
eller fråga
leverantörerna. Hur mycket som kan transporteras i varje vända kan vara för komplext att ta
hänsyn till.
Mycket kontakt nu i början för att få information. Sedan någon avstämning för att se att vi
arbetar åt rätt håll.
Möte igen onsdag 20/4 1011.30

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Projektplanen har blivit planerad men påbörjas nästa måndag.
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Ny vecka, nya utmaningar
2) Lägesrapport
Idag färdigställdes projektplanen och laddades upp på studentportalen samt färdigställde
en PPpresentation för morgondagens redovisning enligt planering.
Ytterligare saker som hann göras var en mall för rapportskrivning (typsnitt, storlek osv.)
indelning av område i litteraturstudien, lite informationssök, utökning av planering i
GANTTschemat.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter

4) Till nästa gång
Lägg upp denna PDF på studentportalen (stängd för tillfället)
Informationssök
Förberedelse inför presentation av projektplan
Redovisning av projektplan.
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Dagens kaffebryggning är godkänd.
2) Lägesrapport
Presentationen av projektplanen genomfördes under dagen och vissa ändringar i
projektplanen utfördes. En önskan om tydligare och mer inriktad problemformulering
framfördes av Cecilia. Problemformuleringen bör inriktas mer på LUL:s miljömål om 15%
minskning istället för endast en jämförelse mellan olika produkter. Eftersom vi är
ingenjörer är det rimligt med en tydlig problemformulering med ett numeriskt mål att
uppnå. Problemformuleringen bör även framställas som ja/nejfrågor så att resultaten
sedan kan redovisas på ett tydligt och lättöverskådligt sätt och inte bakas in i för
komplicerad text.
I projektplanens disposition visades en grov struktur för slutrapporten, vid rubriken för
bakgrund bör en underrubrik tillföras som behandlar hur produkterna används i vården.
Även en tydligare beskrivning av bakgrunden till varför projektet kom till bör vara med i
detta avsnitt.
Livscykelanalyserna för de olika produkterna bör avgränsas till koldioxidekvivalenter,
även en frågeställning om LCA av efterbehandlingen av de olika produkterna framkom.
Gruppen har dock inte bestämt hur man ska behandla denna frågeställning, mer
information från LUL krävs. Gruppen behöver få ytterligare information om återvinning
av olika material inom sjukvården. Kan återvinning överhuvudtaget genomföras av de
olika materialen eller förbränns allt av hygieniska skäl? Om allt i slutändan går till
förbränning kommer gruppen kunna beräkna miljöpåverkan vid förbränning av de olika
produkterna.
I och med presentationen av projektplanen slutfördes milstolpe 1 under dagen.
Litteraturstudien påbörjades och samtliga gruppmedlemmar fick ett eget huvudområde
att undersöka inom litteraturstudien.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Samtliga ändringar i projektplanen kommer att framställas i en ny projektplan som
ersätter den ursprungliga planen.
4) Till nästa gång
Arbetet med litteraturstudien fortsätter.
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Zotero var mer svåranvänt än vi trodde.
2) Lägesrapport
Projektplanen har reviderats efter feedback från gårdagens projektplansredovisning.
Gruppen har gått igenom den reviderade projektplanen W1647/A02 och laddat upp
den på studentportalen för att Conny ska kunna titta på den.
Arbetet med litteraturstudien fortsätter. Gick på föreläsning om
referenshanteringsprogrammet Zotero. Vi har bestämt att vi ska försöka använda Zotero
och har skapat en gruppmapp i programmet som heter FörbrukningsmaterialW. För att
kunna använda Zotero måste vi först skriva i Word och sedan kopiera in det i google
docs. Denna process känns något besvärlig men vi ger Zotero ett försök.
Har sammanställt ett dokument med frågor till leverantörerna och landstinget och mailat
detta till Lina.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
I litteraturstudien var den ursprungliga planen att bland annat undersöka miljöpåverkan
från förbrukningsmaterial. Det visade sig dock vara svårt att få fram källor om detta och
istället undersöks nu LULs miljömål närmare i studien.
Gruppen har beslutat att använda sig av Zotero för referenshantering.
4) Till nästa gång
Fortsätter arbeta med litteraturstudien.
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Denna	
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  li)eraturstudien	
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Tid:	
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  Meddelanden	
  
Hej	
  och	
  hå,	
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2)	
   Lägesrapport	
  
	
  
Avstämningsmöte:	
  
	
  
Alla	
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  med	
  li)eraturstudien	
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  med	
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  respekNve	
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  bort	
  
informaNonen	
  i	
  eberhand.	
  
	
  	
  
Hon	
  nämnde	
  också	
  a) 	
  man	
  eventuellt	
  kan	
  göra	
  en	
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  på	
  ”den	
  innersta”	
  (det	
  
vill	
  säga	
  mi)enlagret)	
  beroende	
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  har	
  lanserat	
  
en	
  ny	
  upphandling,	
  så	
  hon	
  måste	
  vara	
  tydlig	
  med	
  dem	
  a) 	
  de)a	
  är	
  en	
  fristående	
  
undersökning	
  och	
  a) 	
  frågorna	
  inte	
  har	
  med	
  upphandlingen	
  a) 	
  göra.	
  Bara	
  så	
  vi	
  vet	
  om	
  
det.	
  
	
  	
  
Hon	
  har	
  också	
  pratat	
  med	
  avfallskontrollern,	
  det	
  kostar	
  59	
  öre	
  per	
  kg	
  avfall.	
  Vi	
  utgår	
  ifrån	
  

a) 	
  alla	
  saker	
  förbränns.	
  IngenNng	
  förutom	
  möjligtvis	
  förpackningen	
  går	
  a) 	
  återvinna,	
  
men	
  hon	
  tror	
  a) 	
  det	
  är	
  så	
  pass	
  liten	
  andel	
  a) 	
  vi	
  utgår	
  ifrån	
  a) 	
  allNng	
  förbränns	
  som	
  
vanligt	
  i	
  Va)enfalls	
  anläggning.	
  
	
  	
  
Hon	
  har	
  skickat	
  frågor	
  angående	
  hur	
  produkterna	
  används,	
  men	
  hon	
  har	
  inte	
  få) 	
  något	
  
svar.	
  Vi	
  vill	
  ha	
  svar	
  så	
  snart	
  som	
  möjligt.	
  Lina	
  säger	
  a) 	
  om	
  hon	
  inte	
  har	
  få) 	
  tag	
  på	
  dem	
  Nlls	
  
på	
  måndag	
  så	
  kan	
  hon	
  med	
  hjälp	
  av	
  andra	
  dra	
  lite	
  generella	
  slutsatser	
  kring	
  vilka	
  
produkter	
  som	
  kan	
  ersä)a.	
  
	
  	
  
Hon	
  återkommer	
  senast	
  på	
  måndag	
  med	
  någon	
  sorts	
  informaNon.	
  Hon	
  skickar	
  kostnader	
  
med	
  mera.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
3)	
  	
  	
  Ändringar	
  och	
  åtgärder/uppgiHer	
  
Deadlinen	
  för	
  inlämning	
  av	
  alla	
  gruppmedlemmars	
  L-‐rapporter	
  Nll	
  li)eraturstudien	
  ﬂy)as	
  
från	
  kl	
  12.00	
  Nll	
  kl	
  10.00	
  på	
  Nsdag	
  (19/4)	
  för	
  a) 	
  få	
  två	
  extra	
  Nmmar	
  Nll	
  genomgång	
  av	
  den	
  
insamlade	
  informaNonen	
  innan	
  Clara	
  sammanställer	
  G-‐rapporten.	
  
	
  
	
  
4)	
  	
  	
  Till	
  nästa	
  gång	
  
Ana	
  ansvarar	
  för	
  veckans	
  fredagsﬁka.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Vid	
  protokollet	
  
Clara	
  Bachofner	
  Gran	
  
	
  
	
  
Justeras	
  
Ana	
  de	
  Afonseca	
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Tid: 817
Plats: Gudinge, Geocentrum
Närvarande: Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson, Kristina Abrahamsson, Ana de Afonseca, Clara
Bachofner Gran, Christelle Kalla
1) Meddelanden
Ett fiber, flera fibrer.
2) Lägesrapport
Lrapporterna börjar bli klara. Hur vi refererar har börjat bli klart. Vi ligger bra till enligt
planering.
Vi har fått lite mer info från Lina men väntar fortfarande på förtydligande om vilka
produkter som ska undersökas.
Kaffet är slut och måste införskaffas inför nästa vecka. Ansvarig för detta blir Sandra.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ingen ändring, arbetet fortsätter enligt planering.
4) Till nästa gång
Lrapporter ska vara klara till kl. 10 på måndag för att gruppen ska kunna gå igenom
innehållet i alla rapporter.

Vid protokollet
Ana de Afonseca

Justeras
Kristina Abrahamsson
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Tid: 15:36
Plats: Värmland, Geocentrum
Närvarande:
personer

Kristina Abrahamsson, Christelle Kalla, Sandra Lindqvist, Hanna
Eriksson, Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Dra ned på skedarna i kaffebryggandet.
2) Lägesrapport
Alla L rapporter inför litteraturstudien är klara och har skickats in till Clara för revidering
och sammanställning. Enligt Ganttschemat ligger vi bra till.
Hanna och Sandra har påbörjat arbetet med minilitteraturstudien.
Kristina och Ana har skapat dokumentet “Den stora rapporten” och har börjat skriva
syfte och bakgrund till projektrapporten.
Christelle har fortsatt samla information om LCA.
Efter möte med Lina på onsdag ska vi börja med själva livscykelarbetet, tills dess
fortsätter vi med det vi håller på med nu.
4) Till nästa gång
Fortsatt arbete med ovan nämnda uppgifter.

Vid protokollet
Kristina Abrahamsson

Justeras
Christelle Kalla
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Tid: 15:11
Plats: Värmland, Geocentrum
Närvarande:

Kristina Abrahamson, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Ana de
Afonseca, Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Kom ihåg! Frukost kl. 08.15 på Norrlands imorgon!
2) Lägesrapport
Clara har sammanställer littarturstudien 
W1647 / G02
och alla har korrekturläst denna
innan den skickades in.
Hanna och Sandra fortsätte med minilitteraturstudien som påbörjades igår och
färdigställdes idag. Denna skickas in.
Ana fortsätter med bakgrunden för slutrapporten.
Christelle fortsatte göra en mall för LCA genomförandet.
Ett dokument till Lina för morgondagens möte gjordes, “Frågor till Lina 20/4”.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ändringar i GANTTschemat vad gäller minilitteraturstudien som påbörjades igår istället för
om 2 veckor. Beslutet om vilka produkter vi ska studera skjuts fram då vi inte ännu vet vilka
produkter som är aktuella. Löpnummer 51 i ärendeloggen.
4) Till nästa gång
Produkterna vi ska granska beslutar alla om efter mötet med Lina imorgon.

Färdigställning av LCAmall.
Inläsning av LCA

Vid protokollet
Christelle Kalla

Justeras
Sandra Lindqvist
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Tid: 12:42
Plats: Fågelsundet, Geocentrum
Närvarande: Ana de Afonseca, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist

1) Meddelanden
Morgondagens lokal är ändrad från grupprum på Ångström till Blekinge på Geocentrum.
2) Lägesrapport
Dagen startade med gemensam frukost på Norrlands nation och därefter möte med Lina
på landstinget.
Från mötesprotokoll:
Lina lade fram ännu en produkt att undersöka. Den nya produkten är en plastbehållare
för tallrikar för samtliga måltider vid Akademiska sjukhuset. Gruppen valde dock att inte
titta närmre på denna produkt eftersom det redan framställts ganska mycket material
för de andra produkterna. Vi vill därför inte välja bort någon av de ursprungliga
produkterna för att börja om på nytt med plastbehållarna.
Vi framförde att vi var intresserade att titta på tvättlapparna i skumplast, viskos och en
torkyrulle från SCA. Lina tyckte att detta lät bra. För OPsetten sa Lina att det var viktigast
att titta på de i PP, PLA och viskos. I och med detta är det fastställt vilka sex olika
produkter som ska undersökas i projektet.
Viss information om användning av tvättlapparna saknas fortfarande, Lina ska jobba på
att få fram information om dessa. För torkyrullen ska hon höra med BB hur deras
användning ser ut för exempelvis hur mycket de använder per dag. Vid ekonomisk
jämförelse mellan de olika tvättlapparna måste vi tänka på att priset för tvättlapparna i
viskos och skumplast anges per ark medan priset för torky anges per rulle. Vi måste få
veta något slags värde på absorptionsförmåga för de olika tvättlapparna för att kunna
jämföra hur stor mängd som krävs för att torka upp viss mängd vätska. Den
användningsstatistik vi fått för tvättlapparna och OPsetten gäller för avdelningarna för

geriatriken samt operationsavdelningen i Enköpng, dessa data är därmed tillförlitliga.
För OPsätten fick vi vid det första mötet information om att personalen hade
invändningar om användningen av de olika setten. Det verkar dock endast vara
personliga åsikter om olika material vilket vi inte kommer ta någon hänsyn till under
arbetets gång. Lina sa även tidigare att vi skulle titta på materialet i det “innersta lagret” i
OPsetten när vi utför LCA. Det är fortfarande oklart om det “innersta lagret” betyder det
lager som är innerst mot patientens kropp eller om det är det materialet som är innerst i
produkten(ex. mittenlagret i ett OPset med tre olika lager). Lina ska kolla upp detta.
Vi fick information om att allt avfall från både Akademiska sjukhuset och Enköpings
lasarett transporteras till Vattenfalls anläggning i Boländerna för förbränning. Det finns
en chans att vissa mycket blodiga produkter går till smittförande kliniskt avfall och att
visst förpackningsemballage går till återvinning, trots detta kommer vi anta att allt
material går till förbränning.
Vi ska få produktprover av samtliga tvättlappar, det kan dock vara svårt att få titta på
OPsetten eftersom de kostar en del.
Annat utöver dagens möte:
Samtliga gruppmedlemmar läste på om LCA för att få en tydligare insikt i området. I och
med att samtliga produkter nu är fastställda räknar vi med att kunna börja med LCA:erna
redan imorgon.
Ett dokument för vad vi vill få ut av respektive LCA skapades och det sågs över vilka delar
i de olika stegen i LCA:n som redan framställts under litteraturstudien. För detta
dokument se rapport W1647/G03.
Tilldelning av produkter inför arbete med LCA:
Ana: Tvättlapp skumplast
Clara: OPset viskos
Christelle: Tvättlapp viskos
Hanna: OPset PP
Kristina: OPset PLA
Sandra: Tvättlapp torky
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter

4) Till nästa gång
Arbetet med LCA:erna ska påbörjas.

Vid protokollet
Sandra Lindqvist

Justeras
Hanna Eriksson
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Tid: 15.15
Plats: Blekinge, Geocentrum
Närvarande: Ana de Afonseca, Christelle Kalla, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
För ökad arbetsglädje: Sjung en sång!
2) Lägesrapport
Alla skapade ett varsitt konto på ecoinvent.org för att kunna använda deras databas som
underlag i arbetet med LCA av materialen.
Skapade excelldokument “Sammanställning Produkter” där vi börjat sammanställa
relevant information om varje produkt för att kunna utföra LCA samt ekonomisk
bedömning. Saknar dock en hel del information från leverantörer som vi inte lyckats få
fram. Väntar på mer information från Lina gällande detta.
Några av oss har även jobbat vidare på slutrapporten i avsnittet “Bakgrund”.
Beslutade att vi inte vill undersöka tråg utan fortsätta som vi tänkt med operationssätt
och tvättlappar. Mailade Lina ang. detta.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter

4) Till nästa gång
Beslut bör tas om vi ska göra vår undersökning i enheten CO
eller eCO
2utsläpp

2.
Fråga Conny om han har erfarenhet av ecoinvent.org.

Vid protokollet
Hanna Eriksson

Justeras
Kristina Abrahamsson
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Sammanfattning:
Dokumentet sammanfattar arbete under fredagen den 22/4. Samt anteckningar från möte
med handledare Conny.

Tid: 14.07
Plats: Glasburen Ångström
Närvarande:
personer

Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Det är fredag! Därmed fredagsfika och en AW på forsfestivalen. Beslut om att vara lediga
på kvalborg har tagits.
2) Lägesrapport
Dagen började med möte med handledare Conny:
Vi har fått tillbaka minilitteraturstudien och littersturstudien med feedback, senare
idag ska Conny gå igenom de mindre dokumenten som ligger uppe.
Efter eftersökningar tycker Conny att Ecoinvent verkar vara en bra och erkänd källa,
mycket bra om vi kan använda information från denna databas.
En bra idé är att höra av sig till kursansvariga för LCAkursen på SLU för att få lite mer
input om hur man använder ecoinvent.
Inför mittredovisningen ska två personer presentera hur långt vi har kommit, vad vi har
gjort hittils, bra idé är att ta med presentationen på USB istället för att lita på att
nätverket fungerar.
Mötesprotokoll och annat som vi laddat upp ser bra ut, viktigt att man kan följa hela
projektprocessen, forstätt som vi gör nu!
Om vi vill ha feedback så snart som möjligt på olika inlämningar, ex. abstract, så ju
fortare vi lämnar in desto större chans är det att vi får tillbaka feedback snabbare.
För att tydliggöra vem som är ansvarig för vissa rapporter ska vi lämna en kommentar
på de rapporter som vi laddar upp på portalen, där nämner vi vem som är ansvarig.
Allt ser väldigt bra ut, sammanhållning, ansvarsfördelning och arbete.
Vi hör av oss på mail till Conny om vi behöver mer hjälp.
Resten av dagen har fortsatt arbete med att hitta information om produkter samt
växthusgaser och arbete med slutrapporten utförts.
Christelle har skapat dokumentet “Frågor LCA” för att samla in frågor vi behöver veta om
LCA.

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Christelle kanske kan skicka ett mail till föreläsare på SLU om ecoinvent.
Vi skjuter upp diskussionen om eCO2 eller endas CO2.
4) Till nästa gång
Ha en bra helg och njut av fredagsfikat! Inget mer arbete under helgen.

Vid protokollet
Kristina Abrahamsson
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Ana de Afonseca
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Tid: 817
Plats: Glasburen Ångström
Närvarande:
personer

Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, 
Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Lunch imorgon i tältet!
2) Lägesrapport
Dagen började med att vi gick igenom vad som skall göras denna vecka.
Fortsatt arbete på att hitta information om produkterna/ skriva i slutrapporten.
Lrapporter har reviderats och laddats upp på studentportalen och google docs.
Alla produkter kommer att få en egen Lrapport.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ingen ändring, arbetet fortsätter som planerat.
4) Till nästa gång
Förhoppningsvis har vi fått mer info från leverantörerna angående produkterna.

Vid protokollet
Ana de Afonseca
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Clara Bachofner Gran
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Tid: 10:05
Plats: Ångströms, Rum 10204
Närvarande:
personer

Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Valborg is coming!
2) Lägesrapport
Gruppen väntar fortfarande på vital information från leverantörerna men arbetet med
infosöket rullar på ändå. Alla skriver i sina Lrapporter inför den stora slutrapporten när
de kan.
Vi har fått kontakt med en person på Vattenfall AB som har vidarebefordrat vårt
telefonnummer till företagets miljöspecialist Anna Karlsson. Förhoppningsvis ringer hon
upp imorgon onsdag så att vi kan ställa frågor kring utsläpp och värmevärden vid
förbränning.
Vi tänkte även fram lite fler delar som kan skrivas på i den stora rapporten, innan mer
information om produkterna erhålles:
 Avfallshantering (utsläpp från respektive material och produkt)
 Att skriva om produkterna (information från leverantörer, med mera)
 Transportvägar (ex. lastbil  tung/lätt?)
 Bakgrund (varför valdes just dessa produkter?)
 Förslag till förbättringar
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter

4) Till nästa gång
Arbetet med informationssök och Lrapporter till den stora rapporten fortsätter. Vi ska
även börja förbereda inför mittredovisningen.
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Clara Bachofner Gran
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Tid: 13.43
Plats: Ångströmslaboratoriumet
Närvarande:

Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, 
Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Glad Skvalborg!
2) Lägesrapport
Igår var majoriteten av gruppmedlemmarna sjuka, men idag är de flesta tillbaka med nya
krafter! En lottning gjordes vilka två som skall presentera hur långt gruppen har kommit
på mittredovisningen på måndag, och de utvalda blev då Hanna och Clara. Under dagen
har de skapat en presentation för detta och förberett sig.
De andra i gruppen har fortsatt med den slutgiltiga rapporten och skrivit på
Lrapporterna för sina förbrukningsvaror. Flera i gruppen har även läst igenom den
slutgiltiga rapporten och skrivit kommentarer på denna.
Hanna mailade Lina för att få svar på frågor gruppen undrar över, exempelvis vilket typ
av fordon som används vid transport från lagret i Kungsbacka samt hur vi ska gå tillväga
för att ta oss framåt i arbetet utan att vi fått någon respons från leverantörer . Fick svar
från Lina under dagen på de flesta frågor vi ställde. Hon föreslår till exempel att vi börjar
göra antaganden för den information vi saknar från leverantörerna istället för att fråga
dem själva. Lina sa dock att leverantören Abena lovat att komma med information inom
12 arbetsdagar och att hon påmint de andra.
Trots att Lina rekommenderade att vi gör antaganden för den information vi saknar har
de flesta i gruppen tagit kontakt med respektive leverantör som ett sista försök att få
mer exakt information. Detaljerad information har redan erhållits från SCA då Sandra
kontaktade dem, så vi kände att det var värt ett försök.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Har beslutat att skjuta upp deadline för informationssök och slutförande av LCA:er till
4/5.
4) Till nästa gång
Hanna och Clara representerar gruppen på mittredovisningen den 2/5.
Börja göra antaganden för den information vi saknar om produkterna.

Vid protokollet
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Tid: 12.00
Plats: Fågelsundet
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Kristina Abrahamsson, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Fin grön färg på mittredovisningens presentation! Grönt är skönt!
2) Lägesrapport
Alla tillbaka med friska tag efter Valborg, pigga och alerta!
Mittredovisningen avverkad; bra feedback av Conny och Cecilia  de hade inte mycket att
anmärka på. Lite saker vi tog upp:
 Leverantörer: ange vilka som är villiga att ge info om produktion! LUL kan ställa krav.
 Antaganden: känslighetsanalyser när olika parametrar väljs på osäkra
indata/antaganden. Där data saknas, jobba med antagandeformen > uppdatera ifall
vi får info!
 Slutrapporten: förtydliganden.
Se “mittredovisning” i mötesdokumentation för mer detaljer kring detta.
Clara mejlar Vattenfall och Avfall Sverige för information kring utsläpp vid förbränning.
Hanna mejlar Lina med frågor kring produktprover, vikter etc.
Fortsatt informationssök om produktera, Sandra och Kristina har skapat en mall för att
Lrapporterna om varje produkt ska ha samma struktur. Även exceldokumentet är reviderat
och behöver fyllas på för alla produkter. Alla jobbar enskilt med dessa och därefter
presentation på onsdag!

3) Till nästa gång
Fortsatt arbete av Lrapporterna för varje produkt.
Sova gott.
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Tid: 816
Plats: Blekinge, Geocentrum
Närvarande:

Kristina Abrahamsson
, Sandra Lindqvist, Hanna Eriksson
Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten
1) Meddelanden
Dagens låt: Malou von Sivers  Sommartider
2) Lägesrapport
Nyheter:
● Imorgon kommer vi att hämta tvättlappar kl 14.30 som Lina har beställt åt oss för att
kunna väga och undersöka funktionell enhet
Beslut:
● Alla värdesiffror ska skrivas ut i alla Lrapporter. När alla är klara kommer
koldioxidekvivalenter att beräknas och rätt mängd värdesiffror skrivas ut i en
reviderad version.
● Rätt datum för ecoinvent: se File Timestamp
● Hur utsläppen från transport i lastbil ska beräknas exakt bestäms imorgon då vi har
mer info om vikter för produkterna.
● När vi träffar Lina imorgon ska vi fråga om källa till excelark om årsförbrukning samt
om vi får använda den.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Ingen ändring i planeringen.
4) Till nästa gång
Imorgon blir det genomgång av alla Lrapporter för produkterna. Därefter skall LCA:n
färdigställas.
Vid protokollet
Ana de Afonseca
Justeras
Clara Bachofner Gran
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Detta är ett projektsmötesprotokoll över arbetet den 4/5 . Många antaganden och beslut
togs denna dag, dessa listas nedan.

Tid: 8.1516.30
Plats: Christelles Lya
Närvarande:
personer

Sandra Lindqvist, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Christelle Kalla, Ana De Afonseca, Kristina Abrahamsson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Dagens låt:
Schmidt. M (2006) 
Glassigt
, Samtidigt i Stockholm
Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=mKrA248fhk
2) Lägesrapport
Idag har vi tagit beslut om hur Lrapporterna för varje produkt ska se ut och vilka
antaganden vi ska göra i LCA:n. Vad vi bestämde står nedan.
Denna struktur ska Lrapporterna om varje produkt ha:
Om produkten rent allmänt
Tillverkning (tillverkningsland)
Förpackningsmaterial
Transport
Förbränning
Utsläpp (tabellerna)
Ekonomi
Referenser
 Underst i varje “stycke/rubrik” skriver man sina antaganden.
 Lägg in tabellnamn, tabelltext, ska skrivas som en rapport.
Antaganden vi ska göra:
 alla har samma sorts kartong, Sandras kartong, i förpackningen. Ana har lite
annorlunda.
 De som har plast runt sin produkt har samma sorts plastförpackning, Hannas plast,
produktförpackningen. Information om denna finns i “OneMed data sheet” i driven.
 Sopbilen antas vara en Rigid truck 1420
 Vägtransport antas vara med “Truck with trailer 2834t”
 Båttransport antas vara med “Container ship”
 Antar att OPsetten förbränns som mjukplast, dvs använd värdena för dessa.
 Operationssetten antas ha samma vikt, använd Hannas vikt given från producent,
data finns på driven.
 Avdelningsförpackningen för op.setten antas väga 600g (från sandras)
 Transportförpackningen för op.setten antas väga 1000g, uppskattat.



De produkter som består av plast antas släppa ut lika mycket som mjukplast vid
förbränningen. Siffror på detta finns i mail från Vattenfall på driven.

Vid användandet av transportmeasurements.org
 Truck with trailer. 2834 ton. vikten på 1 års förbrukning + förpackning. Kolla bara på
total för CO2 fossil, metan och kväveoxiderna. beräknar GWP själva. Se upp med
enheterna för de olika utsläppen! Skriv upp i samma ruta i Lrapport.
 För båt. Beräkna sträcka på port world. Beräkna utsläpp på transport measurements.
Använd Container ship, sträckan från port world. Vikt är 1 års förbrukning +
förpackning. Kolla bara på total för CO2 fossil, metan och kväveoxiderna. beräknar
GWP själva. Se upp med enheterna för de olika utsläppen! Skriv upp i samma ruta i
Lrapport.
Övriga beslut och upplysningar:
 En rubrik om informationstillgänglihet ska läggas in i den stora rapporten, denna ska
skrivas som en Lrapport innan.
 Vi använder kväveoxider, CO2 och metan i beräkningar av koldioxidekvivalenter.
 På förpackningarna saknas data för metan, därför får vi nämna att data saknas.
 Vi kommer inte använda energiåtgång vid produktion av produkten i LCAn.
 Hur man skriver google maps, port world (och transport measurement) källor
antecknas i dokument “google maps och portworld referenser” på första sidan i
driven.
 Sandra ska göra bilaga av beräkning för CO2 utsläpp för kartongförpackningen.
 Tänk på att ta med alla förpackningar på förbränningsmängd.
 0,92 kr för förbränning för op setten i enköping, infon finns i ett mail på driven.
 Clara fick svar från vattenfall om förbränning, läggs in på drive.
Kort möte med Lina kl. 14.30:
Tvättlapp skumplast och torky hämtades, viskos tvättlappen kan förhoppningsvis hämtas
nästa vecka, Lina skulle påminna leverantör på måndag.
Kontakt i Enköping samt på geriatriken finns för frågor kring op. setten och torklapparna.
Lina ska skicka ett mail om det vi snabbt pratade om.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
En del planerat arbete har blivit tvunget att sjutas upp pågrund av bristande information
från leverantörer. Nästa vecka kör vi hårt.
4) Till nästa gång
Bli klar med Lrapporten till på måndag och njut av långhelgen!

Vid protokollet
Kristina Abrahamsson
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Denna rapport innehåller projektmötesprotokollet från måndagsmötet 9/5.

Tid: 8.1516.15
Plats: Geo, Blekinge
Närvarande:
personer

Sandra Lindqvist, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Christelle Kalla, Ana De Afonseca, Kristina Abrahamsson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Rocka på!
2) Lägesrapport
Måndagsmöte:
Denna vecka ska vi bli klara med LCA:erna och de ekonomiska aspekterna. Postern har
lägst prioritet just nu, kan lämnas in efter slutrapportens inlämningsdatum.
Tvättlapparna ska räkna på procenten av de olika materialen, så att vikten under
transporten ej hela tiden är årsförbrukningsvikten. Detta är inte möjligt för opsetten då
procentindelningarna för det mesta är okända, så där görs antagandet att hela
årsförbrukningsvikten transporteras i alla delsträckor.
Idag fortsätter alla jobba med sina Lrapporter fram till lunch, de som är klara kan börja
titta på slutrapporten.
Alla tabelltexter ska vara kursiva.
När det gäller havstransporter ska transporter från Nordamerika antas vattnet vara
“Ocean large” i NTMCalc, och för transporter från ex. Shanghai där fartygen färdas
närmare kusten väljs “Ocean”. Vattnet för en båttransport mellan Tyskland och
Danmark antas vara “Regional”.

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Deadlinen då alla ska vara helt klara med sina Lrapporter flyttas till imorgon, tisdag.
4) Till nästa gång
Alla ska vara helt klara med sina Lrapporter.

Vid protokollet
Clara Bachofner Gran

Justeras
Hanna Eriksson
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Tid: 16.00
Plats: Geocentrum, Biblioteket
Närvarande:

Sandra Lindqvist, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Christelle Kalla, Ana De Afonseca, Kristina Abrahamsson

1) Meddelanden
Sol ute, sol inne: sol i sinne!
2) Lägesrapport
Christelle mailade Cecilia och frågade om hur många värdesiffror som vi bör redovisa i
slutrapporten, hur vi refererar till källor i beräkningsbilagan samt hur vi ska använda oss
av tiopotens då vi skriver decimaltal. Har även frågat hur vi ska redovisa de beräkningar
vi gjort i exeldokumentet (vår LCAmodell).
Svar från Cecilia (Hela mailet finns uppladdat på driven i “Mail”):
 Antal värdesiffror: samma variabel (tex. transport) ska genomgående ha samma antal
värdesiffror. Välj antal decimaler utifrån hur noggran indata är. Den indata som är
minst noggran är begränsande och bestämmer hur många decimaler som ska
redovisas.


Användandet av tiopotenser: Bör tänka igenom vilket prefix vi använder, tex . ange i
mg eller g istället för kg så att vi kan vara konsekventa med antal värdesiffror.



Redovisning av excelberäkningar: Redovisa centrala beräkningar i huvudrapporten
och de andra (mer detaljerade) i en bilaga.



Källor i bilaga: Det ska redovisas vart värdena kommer ifrån. En bilaga ska kunna läsas
som en separat text.

Beslutar att Ana ska skriva Grapporten för alla Lrapporter som är sammanställningar av
de olika förbrukningsvarorna. En ny mapp skapas i driven för de färdiga Lrapporterna
som heter “Färdiga Lrapporter” och ligger i “Lrapporter till den stora rapporten”.
Alla har arbetat på sina livscykelanalyser. Diskuterar hur vi vill presentera våra resultat
grafiskt. Tänker oss stapeldiagram där det framgår vilket steg i livscykeln som bidrar till
vilka utsläpp. Ana har skapat en mapp för tabeller i driven och börjat sammanställa våra
resultat.
De som undersöker operationssetten provade att dela upp sin årsförbrukningsvikt efter
hur många procent av varje material produkten innehåller då de beräknade utsläppen
från respektive material. Resultatskillnaden blev stor jämfört med de tidigare
beräkningarna då ingen hänsyn hade tagits till de olika viktandelarna av materialen. Det
beslutades att använda beräkningarna med viktuppdelningen då detta känns mer rimligt.
Operationssetten i viskos och PLA har olika platser för produktion av material och
sammanställning av produkt. Förpackningsvikten måste tas bort från den totala vikten

vid transport från materialproduktion till framställning av produkt för att endast få
utsläppen från materialet.
Sandra har skapat ett LATEXdokument där vi ska skriva in de ekvationer vi använder i
rapporten. Dokumentet ska sedan ligga som en bilaga i den slutgiltiga rapporten. En länk
till dokumentet ligger i driven och heter “Länk till ekvationer i LATEX”. Hanna, Sandra och
Christelle börjar fylla i detta dokument.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter

4) Till nästa gång
Ta bilder på produkterna (tvättlappar).

Vid protokollet
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Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och
vattenteknik 15 hp

Projektgruppsprotokoll
Datum
20160511
Författare
Sandra Lindqvist

Handledare
Conny Larsson

Rapportnamn
Projektmötesprotokoll

Dokumentkod
W1647/P22
Ersätter

Tid: 16.55
Plats: Geocentrum, Biblioteket
Närvarande:

Sandra Lindqvist, Clara Bachofner Gran, Hanna Eriksson,
Christelle Kalla, Ana De Afonseca, Kristina Abrahamsson

1) Meddelanden
Kom ihåg att Hanna är fikaansvarig!
2) Lägesrapport
Gruppen höll ett morgonmöte för att strukturera upp vad som är kvar att göra nu i slutet
av projektet. Arbetet har gått framåt under dagen och alla har arbetat väldigt
självständigt. Under dagen har man diskuterat mycket om hur de sista dagarna innan
inlämning av slutrapporten ska läggas upp, en fråga har varit om att arbeta under
söndagen för att ha gott om tid till redigering och layoutarbete under måndagen.
LCAdelen slutfördes helt under förmiddagen och vissa delar i slutrapporten har byggts
på under dagen. Trots tidspress har gruppen haft väldigt bra koll på vad som ska göras
och hur problem kan hanteras under dagen.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi har bestämt att vi inte längre skapar några nya G och Lrapporter. Istället skriver vi in
de resterande delarna direkt i slutrapporten, detta på grund av tidsbrist. Samtliga
Lrapporter om produkterna har uppdaterats under dagen på grund av felaktiga värden i
de ursprungliga rapporterna.
4) Till nästa gång
Imorgon förmiddag ska gruppen diskutera resultatet tillsammans för att sedan kunna
skriva ihop diskussionsdelen till slutrapporten.

Vid protokollet
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Tid: 8.1516.30
Plats: Bibblan, Geocentrum
Närvarande:
personer

Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, 
Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Clara ska försöka fixa autograf från Måns :D
2) Lägesrapport
Fortsatt arbete med den stora rapporten. Ana sätter in resultat, Sandra och Christelle
jobbar med bilagor, Clara jobbar med figurer och Hanna o Kristina korrekturläser
Bestämmelser om hur vi ska skriva i rapporten:
 Torky ska benämnas Tork Avtorkningspapper.
 Vi skriver i imperfekt förutom i diskussion och när saker händer nu
 Rubriker skrivs i följande stil enligt storleksordning
Huvudrubrik: fet 16pt
Underrubrik 1: fet 14pt
Underrubrik 2: fet 13pt
Underrubrik 3: fet 12pt
 Hänvisningar till tex ecoinvent i löpande text, så ska 
ecoinvent
vara kursiv
 Koldioxid, metan samt lustgas benämns CO2, CH4 samt N2O efter första gången de
nämns.
 Produkternas namn används som de benämns under teori under “om produkter”.
 Radavstånd 1,15
 Då man skriver om varje separat produkt ska de komma i bokstavsordning enligt
denna lista:
Operationsset PLA
Operationsset PP
Operationsset VIskos
Tork Avtorkningspapper
Tvättlapp Skumplast
Tvättlapp Tork Mjuk
 Koldioxidekvivalenter skrivs eCO
förutom första gången de nämns
2
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Diskusssion skjuts upp till morgondagen på grund av en del av gruppen kommer vara
borta efter lunch.
Vid protokollet
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Tid:817
Plats: Geocentrum, biblioteket
Närvarande:
personer

Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, Christelle Kalla

1) Meddelanden
Fredag den 13:e!
2) Lägesrapport
Fortsatt skrivande på rapporten. Diskussionen ska färdigställas idag och resterande
rubriker ska fyllas på. Christelle och Sandra fortsätter med LATEXbilagan med
förhoppning om att den är klar senast söndag. Alla andra jobbar med slutrapporten i
docs.
Mail har skickats till Lina angående användning av produktbilderna på Varuförsörjningen.
Svar: Vi får använda bilderna men måste ange var de tagits ifrån.
Mail har skickats om huruvida abstract och sammanfattning ska ingå i slutrapporten.
Svar: Nej! Det behövs ingen abstract!
Vi kommer att ses på söndag kl 9 på Geo för att skriva klart rapporten så att
måndag/tisdag kan användas till korrekturläsning. Även bilder kommer tas på
tvättlapparna.
På lördag ska de som kan läsa igenom rapporten och ge kommentarer som vi kan gå
igenom på söndag.

4) Till nästa gång
Tills söndag ska de som kan som sagt lägga in kommentarer på
Vid protokollet
Ana de Afonseca
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Clara Bachofner Gran
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Tid: 917.30
Plats: Geocentrum, Halland
Närvarande:
personer

Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Happy Sunday!
2) Lägesrapport
Idag har all tid lagts på att skriva klart alla delar av slutrapporten samt läsa igenom och
rätta efter kommentarer. Målet var att endast lägga tid på att fixa med disposition, mm,
imorgon, och detta ser ut att nås.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Inga ändringar från den tidigare planen.
4) Till nästa gång
Till imorgon ska alla brödtexter och bilagor vara färdigskrivna.

Vid protokollet
Clara Bachofner Gran
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Christelle Kalla
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Tid:20.30
Plats: Biblioteket Geocentrum
Närvarande:
personer

Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, Christelle Kalla

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Eurovisionfebern sitter kvar. Jamala  1944.
2) Lägesrapport
Idag färdigställdes beräkningsbilagan och korrekturlästes. Bilder till slutrapporten på
tvättlapparna har tagits och även redigerats för slutrapporten. Slutrapporten har
kommenterats, korrekturlästs och överförst till ett Worddokument samt rättning efter
kommentarern. En lista med “eget” ansvariga rapporter har laddats upp på sp.
Planer för börjar spånas för affischen för tvättlapp:
 Jämförelse genom att ha en (skissad) bild av en tvättlapp i skumplast och de 8,5
tvättlappar viskos som släpper ut samma mängd eCO2.
 Jämförelse genom att ha en (skissad) bild av en tvättlapp i skumplast och de nästan
10 meter torky som släpper ut samma mängd eCO2.
3) Till nästa gång
Till imorgon får vi 15 min sovmorgon. 08.30 ses vi i Öland!
Skicka in slutrapporten rapporten innan 12.00.
Påbörja planch.
Påbörja redovisning för 27:e maj
Påbörja egna populärvetenskapliga grejer.
Vid protokollet
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Tid: 8  16
Plats: Biblioteket, Geo
Närvarande:
personer

Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, Christelle Kalla

1) Meddelanden
Dagens låt: Fancy Iggy Azaelia
2) Lägesrapport
Slutrapporten är inlämnad!
Nu börjar arbetet med presentationen, postern och de individuella sammanfattningarna.
 Ana, Sandra och Clara jobbar med poster
 Christelle, Kristina och Hanna jobbar med presentation.
Lottning är utförd för vilka som ska redovisa var 27/5
Norrland 1: Christelle & Kristina kl. 14.2515.00
Norrland 2: Hanna & Ana kl. 15.0015.35
Småland: Clara & Sandra kl. 15.5016.25
Möte med Conny inbokat till onsdag, 18/5 kl. 8.30 på Öland.
Möte med Lina inbokat till fredag, 20/5, kl. 12.00 i biblioteket på Landstinget. Blir då
nationslunch!
3) Till nästa gång
Onsdag jobbar vi med revidering av slutrapporten och skrivandet av de individuella
sammanfattningarna.
Vid protokollet
Ana de Afonseca
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Hanna Eriksson
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Sammanfattning
Detta projektmötesprotokoll innehåller anteckningar från möte med Conny onsdag 18/5
efter första inlämningen av slutrapporten.

Tid: 08.30  12.00
Plats: Öland, Geocentrum
Närvarande: Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
Hanna Eriksson, Sandra Lindqvist, Christelle Kalla

1) Meddelanden
Dagens låt: Can’t stop the feeling  Justin Timberlake
2) Lägesrapport
Möte med Conny
Conny tyckte slutrapporten var jättebra, har inte mycket kommentarer. Undrar över vad
som gäller med stor bokstav då man hänvisar till Ekvation/Tabell/Figur/Varumärkena.
Tycker vi ska kolla upp i svenska skrivregler, svenska akademien vad som är korrekt. Till
exempel gäller stor bokstav för inregistrerat varumärke. Det är rätt att vi skriver PP och
PLA med stora bokstäver pga. förkortningar av kemiska beteckningar.


Ana hittar information att Tabell/Figur bör skrivas med liten bokstav. Ändrar till detta
i rapporten.

Conny tyckte dispositionen var bra, även vårat sätt att hänvisa till Bilaga.
Vi frågar Conny vad han tycker om antal värdesiffror. Conny säger att värdesiffrorna ska
motsvara noggrannheten i indata, det ska inte vara fler värdesiffror än vad den minst
noggranna inparametern har. Beräkningar ska göras med alla värdesiffror, avrunda
sedan. Om vi multiplicerar med 0,50 ger detta två värdesiffror i resultatet. Vi ska inte
avrunda i Bilaga men i slutrapporten. Överst i Bilagan kan vi skriva att siffrorna ej är
avrundade här men i rapporten. Skriv i rapporten “ca.12 000, se Bilaga”. I
sammanfattningen, skriv “ca. 12 000” men får inte hänvisa till Bilaga. Avrunda stora
decimaltal, (ex. 21 234,7) till närmsta heltal då talet är så stort.


Vi väljer att genomgående i slutrapporten avrunda till tre värdesiffror.

Vi frågar Conny om vilken ordning alla dokument ska komma i totalrapporten. Det ska
organiseras enligt loggarna dvs. datum, säger Conny.
Slutrapporten revideras utifrån Connys kommentarer och den nya versionen
(W1647/S02) laddas sedan upp på studentportalen.
Idag arbetar vi gemensamt fram till lunch med presentation och poster. Efter lunch är
det eget arbete med populärvetenskaplig sammanfattning och abstract.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Reviderar slutrapporten utifrån Connys kommentarer.
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Tid:
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Närvarande: Ana de Afonseca, Clara Bachofner Gran, Kristina Abrahamsson
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1) Meddelanden
Fråga Lina om postern endast ska sättas upp på geriatriken i och med att resultaten baserats
på årsförbrukning av tvättlappar i skumplast.
2) Lägesrapport
På förmiddagen arbetade hälften av gruppen med power pointen till presentationen och
andra hälften arbetade med att färdigställa ett första utkast av postern.
Klockan 12.00 hölls ett möte med Lina på LUL. Lina hade vissa kommentarer på rapporten så
hon ska skicka en pdf med inskrivna kommentarer. Några av kommentarerna var:
operationssetten stavas med ett t, borde byta ut exemplet om plasthandskar till något annat
då LUL håller på att minska användningen av just plasthandskar, ett användbart exempel
skulle kunna vara operationsmaterial.
Man ska fundera på om det finns tid för en presentation av arbetet inför LUL,
presentationen ska i så fall hållas veckan efter slutredovisningen. Lina skulle behöva den
reviderade slutrapporten senast den 2:a juni för presentation av resultaten inför de andra
landstingen. Om revideringen inte är klar tills dess har Lina ändå tillåtelse att redovisa
material så som grafer, tabeller och andra resultat från det första utkastet av slutrapporten
då dessa inte borde påverkas under revideringen.
Lina var mycket nöjd med postern i form av innehåll och layout, vi ska skicka filen i
pdfformat till henne under nästa vecka och hon ska säga till om LUL behöver något
ytterligare format. Lina ska även tänka på om vi behöver revidera postern till en ny version
som kan användas på andra avdelningar än geriatriken.
På eftermiddagen var det individuellt arbete.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Revidering av slutrapporten utifrån Linas kommentarer sker samtidigt som revidering
utifrån oppositionsgruppens kommentarer.
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Sammanfattning
För utomstående personer kan det vara komplicerat att läsa en vetenskaplig text i form av en
rapport eller artikel. En vetenskaplig text innehåller ofta en mängd olika facktermer och olika
begrepp som endast de mycket insatta har förståelse för. För att nå ut till fler personer än de
forskare och specialister som redan har stor kunskap inom området kan en populärvetenskaplig
sammanfattning av texten framställas. Sammanfattningen kan antingen vara riktad till en viss
målgrupp eller till i princip vem som helst. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör
vara lättsam och grovt nedskalad jämfört med den ursprungliga texten. För att hålla en
lättförstålig nivå finns vissa skrivtips att följa samt en allmän layout kan användas.

Layout
En populärvetenskaplig sammanfattning bör vara lättöverskådlig och informativ samtidigt som
den ska intressera läsaren för ämnet. En inledande titel som tydligt beskriver vad den totala
rapporten handlar om är en viktig del i sammanfattningen. Det är främst en intressant och
informativ titel som bidrar till läsarens uppmärksamhet och intresse. Att fånga läsaren vid första
anblicken är viktigt då en populärvetenskaplig sammanfattning syftar till vem som helst och inte
endast till personer som redan är insatta inom området. Texten byggs ofta upp i två olika delar i
form av ingress och brödtext (Lunds Tekniska Högskola 2014).
Det första stycket i den populärvetenskapliga sammanfattningen är ingressen vilken är en kort
sammanfattning av den ursprungliga texten. I detta stycke får läsaren en tydligare bild av vad den
ursprungliga texten verkligen handlade om och vad undersökningen resulterade i (Lund
University 2014). Ett exempel på hur ingressen tydligt kan framställas är som några rader i
fetstil, detta används främst i tidningsartiklar men går även bra att använda i andra texter
(Nationalencyklopedin 2016). Även en tydlig problemformulering bör nämnas i ingressen
,
problemformuleringen kan sedan följas i den resterande texten genom återkoppling.
Efter ingressen kommer brödtexten
,
vilken är den huvudsakliga texten i sammanfattningen.
Sammanfattningen ska följa den ursprungliga texten så att det viktigaste från texten framställs. I
en bra sammanfattning redovisas allt det viktigaste så som syftet med undersökningen,
bakgrunden till varför det finns ett problem som behöver undersökas, resultatet av
undersökningen och hur man gick till väga för att lösa problemet. Tillhörande förklaringar av
vetenskapliga uttryck och komplicerade tankeångar bör följa genom hela texten, dessa
förklaringar ger läsaren en chans att hela tiden behålla förståelsen för innehållet (Brändén 2010).
Genom att läsa den populärvetenskapliga sammanfattningen ska läsaren alltså få en tydlig inblick
i vad undersökningen handlade om och även en grundläggande förståelse för problemet (Lunds
Tekniska Högskola 2014; Lund University 2014).
Den sista delen i den populärvetenskapliga sammanfattningen är en tydlig avslutning som
återkopplar till problemformuleringen. I det avslutande stycket ska hela texten knytas ihop
genom att ge svar på eventuella obesvarade frågor. Om det existerar obesvarade frågor som inte
går att lösa i slutet av texten kan dessa lämnas öppna. Obesvarade frågor kan i vissa fall lämna en
viss nyfikenhet till att läsa mer om området för att få reda på mer om problemet. En annan
intressant del i avslutningen kan vara att återkoppla till resultatet genom att nämna betydelsen av
just det resultat som framgått. Det kan till exempel nämnas om det uppnådda resultatet lett till en
förändring för i detta fall beställaren av projektet (Lund University 2014).

Skrivtips
I en populärvetenskaplig sammanfattning är det viktigt att ha ett språk anpassat till den
definierade målgruppen. Sammanfattningen ska vara lättläst och fånga läsarens intresse.
Eftersom det antas att målgruppen inte är insatt i ämnet bör facktermer undvikas i största möjliga
utsträckning för att budskapet ska nå fram. Endast de mest centrala och övergripande begreppen
är rekommenderat att använda för att inte tappa läsarens intresse (Lund University 2014). De
facktermer som används bör förklaras väl. Det kan vara en bra idé att inte använda för många
termer tidigt i sammanfattningen då detta försvårar läsningen och gör det svårt för läsaren att
komma in i ämnet (Lunds Tekniska Högskola 2014).
Med en genomtänkt styckeindelning blir sammanfattningen mer attraktiv för läsaren. Det är
viktigt att den inte blir för “tungläst”. Den ska vara lätt att följa och tempot och intensiteten bör
varieras för att inte läsarens intresse ska avta. Texten bör därför vara uppbyggd i relativt korta
stycken med lagom mycket information som presenteras i varje del. En varierande
meningsuppbyggnad att föredra för ett bra flöde i texten (Brändén 2010). Det är bättre med korta
och konkreta meningar än långa och abstrakta beskrivningar eftersom informationen då är lättare
att ta till sig (Lunds Tekniska Högskola 2014). Av samma anledning bör enkla ord väljas framför
synonyma mer komplicerade ordval, då en populärvetenskaplig text strävar efter att vara tydlig
(Brändén 2010).
Det finns stilistiska tips som kan användas för att skapa en mer levande text. För att beskriva
komplexa företeelser kan det vara bra att istället presentera en förenklad bild. Metaforer som
bygger på vardagliga exempel kan användas för att hjälpa läsaren förstå ett svårare koncept
(Lund University 2014). Att beskriva något genom målande uttryck gör texten mer
underhållande att läsa.
Stilgrepp som alliterationer och rim ger texten en viss rytm och struktur och kan göra den mer
lättläst och tilltalande. Genom dessa typer av upprepningar kan författaren även poängtera de
viktigaste buskapen för läsaren (Lund University 2014).
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1. Bakgrund
Idag används förbrukningsvaror, eller engångsprodukter, i stor utsträckning inom
sjukvården, vilket bidrar till en stor påverkan på miljön. Landstinget i Uppsala län
(LUL) har presenterat miljömål gällande en minskning av användandet av
förbrukningsmaterial, men att nå målen om reducerade utsläpp samtidigt som vården
inte får försämras är en stor utmaning.
För att få en grundläggande introduktion till problematiken bakom användandet av
förbrukningsmaterial presenteras i detta avsnitt hur klimatläget ser ut idag samt hur
klimatpåverkan av koldioxid bedöms i olika undersökningar. Dessutom ges en
bakgrund till de utvalda vårdområdena i projektet, det vill säga geriatriken och
operationsavdelningen, för att bättre förstå den komplexa frågan kring användningen
av engångsprodukter.
	
  

1.1 LUL:s miljömål
Klimatet i världen förändras till stor del på grund av den antropogena ökningen av
växthusgaser i atmosfären, och den växthusgas som bidrar mest till denna förändring
är koldioxid med sina 60 %. Koldioxid släpps främst ut vid förbränning av fossila
bränslen under exempelvis industriprocesser och transport (Världsnaturfonden WWF
2015). Enligt FN:s klimatpanel kommer denna förändring i klimatet att bli större för
nordligare länder än vad den genomsnittligt blir i världen. För att minska förändringen
i klimatet rekommenderas att ökningen av temperaturen i grader Celsius hålls under
två grader fram till år 2100, vilket innebär att koldioxidhalten som har ökat med 40 %
sedan 1800-talet måste stabiliseras (Kjellström et al. 2013, ss. 22, 37).
Ett av Sveriges miljömål är att erhålla en begränsad klimatpåverkan och detta
planeras att uppnås genom att halten av växthusgaser i atmosfären ska hållas på en
nivå där människans påverkan på klimatet ej är farlig (Naturvårdsverket 2015). Detta
miljömål kan kopplas till LUL:s miljöprogram om minskad klimatpåverkan från
förbrukningsvaror.
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets
minskningslista med 15 % fram till år 2018, jämfört med år 2014. Det är främst
vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta regler
kring hygien- och effektivitetskrav för att bibehålla en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterialen består av plast som är framställd från fossil olja, vilket vid
produktion och förbränning leder till utsläpp av koldioxid (Landstinget i Uppsala län
2014).
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För vissa förbrukningsmaterial är dock användningen nödvändig. Ett exempel är
engångsplasthandskar, som behövs för att minska risken för vårdrelaterade
infektioner. Detta gör att en minskning av användandet av förbrukningsmaterial inte
alltid är möjlig, utan att det i vissa fall snarare är önskvärt med en jämförelse mellan
olika alternativ av en produkt för att undersöka vilken som leder till ett mindre utsläpp
av koldioxid (Landstinget i Uppsala län 2014).
För att nå målet om en minskad användning av förbrukningsmaterial har LUL ställt
upp vissa åtgärder som ska utföras:
•

Se över de förbrukningsvaror som landstinget har till förfogande för att
identifiera för vilka användandet kan minskas.

•

Göra det lättare för beställare och andra som är kopplade till produktval att
göra mer klimatsmarta val av produkter.
Samarbeta med de andra landstingen inom Varuförsörjningen vid
upphandlingar.
Utreda miljöpåverkan av användandet av förbrukningsvaror.

•
•

(Landstinget i Uppsala län 2014)

1.2 Koldioxid
I takt med en ökad befolkning i världen ökar även utsläppen av växthusgaser, vilket
resulterar i ett varmare klimat. Hur mycket av jordens värmestrålning en växthusgas
absorberar och strålar ut varierar mellan de olika gaserna. För att lättare kunna
jämföra hur klimatet påverkas av gaserna kan mängderna av dem beräknas om till
koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter relaterar en mängd av en gas till hur
stor växthuseffekten blir, mätt i den mängd koldioxid som ger samma påverkan
(Nationalencyklopedin 2016d).
I många fall kan koldioxidutsläppen vara så pass mycket större än utsläppen av de
övriga gaserna att de sistnämnda kan försummas vid beräkningar (Karlsson & Pigretti
Öhman 2005). I sådana fall kan istället koldioxidavtrycket undersökas för att få en bra
uppskattning om hur stor den antropogena växthuseffekten är.

För att bestämma koldioxidavtrycket från en produkt eller process brukar oftast
mängden koldioxid och andra växthusgaser som släpps ut under en livstid beräknas
(Boonniteewanich et al. 2014). Det är viktigt att öka användningen av förnybar energi
och se till att minska koldioxidavtrycket under en hel livscykel för produkter och
processer (Foo & Tan 2015; Boonniteewanich et al. 2014).

2	
  
	
  

1.3 Geriatrik
Geriatrik är läran om åldersrelaterade sjukdomar. Denna långvårdsmedicin är en
särskild verksamhet i Sveriges sjukvård sedan mitten av 1900-talet, och riktar sig mot
personer äldre än 65 år som är drabbade av sjukdomar relaterade till åldring (Dehlin
2016). Geriatrikavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar med sin vård
till att “bota och rehabilitera” samt “lindra smärta och oro, förebygga fall och stödja
anhöriga” (Akademiska sjukhuset 2016).
Äldre människor är extra utsatta för smittspridning på grund av ett nedsatt
immunförsvar (Vårdhandboken 2015c). Inom geriatriken står därför hygienrutiner i
stort fokus då patienterna ofta kan behöva stöd med detta moment. Till följd av detta
åtgår en stor mängd förbrukningsvaror, däribland tvättlappar. På grund av smittrisken
vid använda hygienartiklar förbränns de flesta förbrukningsvarorna istället för att gå
till återvinning, vilket ger en stor påverkan på miljön.

1.4 Operation
Det finns en stor risk för infektion i sårområdet efter en operation (Vårdhandboken
2016a). I operationsrum är det därför viktigt att material och instrument är sterila för
att eliminera smittspridning till öppna sår. Operationspersonal skall bära särskilda
kläder och skor, samt följa noggranna instruktioner gällande hygien och rengöring
(Vårdhandboken 2016b).
Vid operation används operationsset för att skilja det sterila sårområdet från den ickesterila kroppen och därigenom förhindra att bakterier når såret (3M 2016). Eftersom
operationsseten blir kontaminerade av blod och kroppsvätskor kan de inte återvinnas
utan måste förbrännas.

2. Tidigare undersökningar
Flertalet studier har tidigare utförts om förbrukningsvaror och flergångsartiklar med
metoden livscykelanalys (LCA). Målet är ofta att undersöka olika produkters
miljöpåverkan samt huruvida det är möjligt att minska utsläpp genom att välja
produkter eller material som är miljövänligare. Även inom vården har ett antal av
dessa studier genomförts, dock har ingen undersökning som har behandlat samma
sorts tvättlappar eller operationsdraperingar som kommer att granskas i projektets
senare delar hittats. I en studie undersöktes dock förlossningskit innehållandes en
drapering som kan likna en sorts operationsdrapering som kommer att ingå i projektet,
denna nämns senare i detta avsnitt.
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På uppdrag av LUL utfördes år 2014 en studie av studenter på
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet, där syftet
var att undersöka om valet av förbrukningsvaror inom vården kunde hjälpa
landstinget att uppnå sina miljömål. LCA:er utfördes på två olika typer av
kompressuppsamlare, besöksrockar samt operationsskålar för att uppskatta utsläppen
av koldioxid från varje produkt. LCA:erna begränsades till produktion, transport och
avfallshantering, och förutom undersökningen av miljöpåverkan genomfördes
dessutom en ekonomisk analys av förbrukningsvarorna. I studiens resultat framgick
att vissa av förbrukningsvarorna släppte ut mindre koldioxid under sin livscykel och
genom att välja dessa kunde LUL minska sina utsläpp (Holmberg et al. 2014).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro Landsting undersöktes år 2013 två typer av
tvättskålar samt tre typer av packskynken i miljösynpunkt. Miljöpåverkan
definierades i ett flertal kategorier så som försurning, klimatpåverkan, övergödning,
växthuseffekt mätt i koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter) etc. Avgränsningar i
analysen för skålsettet sattes till produktion av råvaror, tillverkning av skålset,
paketering och sterilisering samt resthantering. För packskynkena sattes gränser till
produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt resthantering. Resultatet av
studien visade att den ena av tvättskålarna, som var en flergångsprodukt, var mycket
bättre ur miljösynpunkt än den engångsskål som också undersöktes. Det gick inte att
fastställa ett lika tydligt resultat för packskynkena, dock var packskynkena gjorda av
cellulosa något bättre (Rúna Kristinsdóttir & Roos 2013).
I en annan rapport utförd av Sweco år 2015, på uppdrag av LUL, analyserades
miljöaspekterna av matlådor i plast, glas och aluminium med hjälp av LCA.
Begränsningar till produktion, användning och avfallshantering sattes för analysen. I
begreppet miljöpåverkan ingick försurning, klimatpåverkan, marknära ozon samt
övergödning. Klimatpåverkan beräknades i CO2-ekvivalenter, där flertalet
växthusgaser togs i beaktning. Matlådan i plast som även var en förbrukningsvara
hade enligt studien störst miljöpåverkan medan metallmatlådan hade minst påverkan
(Mikusinska 2015).
I USA undersöktes år 2015 klimatpåverkan från anpassade kit som används vid
förlossning. Kitten var förpaketerade och innehöll sterila instrument och produkter så
som handdukar, draperingar, plasthandskar och klämmor. En LCA utfördes på
produkterna som delades in beroende på vilket material de bestod av. I de flesta fall
bestod kitten till störst del av polypropen (PP) och därefter bomull. I studiens resultat
visades att bomullen bidrog till den största klimatpåverkan, mätt i CO2-ekvivalenter,
trots att det fanns en större del PP i kitten (Campion et al. 2015).
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På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet
IFEU Heidelberg år 2006 en LCA för att undersöka miljöpåverkan från en
plastbehållare med sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att
jämföra miljöpåverkan från företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA)
med resultaten från samma sorts produkt i andra material, PP, polyetentereftalat
(PET) och en särskild variant av polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några
olika steg i produkternas livscykler: tillverkningen av plastpellets, transporter,
produktion av plastbehållarna samt återvinning och avfallshantering. LCA:ns resultat
tydde på att PLA bidrog med en mindre miljöpåverkan än de övriga materialen när
det gällde de undersökta kategorierna klimatförändringar (i enheten CO
ekvivalenter), konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I flera andra
undersökta kategorier av miljöpåverkan som försurning, övergödning av mark och
utsläpp av grova partiklar (PM10) var snarare PP det mest miljövänliga alternativet
(Detzel & Krüger 2006).
2

3. Livscykelanalys
En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur
en produkt påverkar miljön. Resultat för analysen kan användas som underlag för
olika beslut, exempelvis vid jämförelse av liknande produkters miljöpåverkan
(Carlson. R & Pålsson. A-C 2011, s. 12). Analysen undersöker produktens
sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen från
utvinning av naturresurser till att de blir avfall (a.a., s. 24).

3.1 Ord och begrepp inom LCA
3.1.1 Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta
en vara eller en tjänst (a.a., s. 7).
3.1.2 Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utföra miljöanalysen relativt
vilken funktion produkten ska uppfylla, då denna varierar mellan olika produkter. Det
behövs därför en siffermässig, jämförbar storlek för funktionen (a.a., ss. 58-59),
vilken exempelvis kan vara antalet tvättlappar per volym vatten.
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3.1.3 Processer
Vid tillverkningsprocessen av en produkt åtgår resurser i form av råvaror, energi och
annat förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den
resursen ska kunna levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna
förgrening av resurser och processer kan upprepas tills att en förgrenad resurs utvinns
direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter,
krackning och kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis
markberedning, odling, avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och
mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).
3.1.4 Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i hela
livscykeln (a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas för enhetsprocesser, och
dessa kan variera i storlek beroende på vilken data som finns tillgänglig samt vilken
detaljgrad som studien valt att utgå ifrån (a.a., ss. 50-51). Ett fullständigt
produktsystem innehåller bara in- och utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).
3.1.5 Val av miljöpåverkan
För att erhålla ett entydigt resultat ska det beslutas om vilken miljöpåverkan som
analysen ska ta hänsyn till. En lokal miljöpåverkan kan exempelvis innefatta
närboende människors hälsa vid utsläpp av dioxider och tungmetaller i närmiljön. Ett
exempel på en global miljöpåverkan är den globala uppvärmningen, som är en följd
av utsläpp av bland annat växthusgaserna koldioxid och metan. För att få ett
tolkningsbart resultat på den miljöpåverkan som är av intresse finns det olika
beräkningsmodeller för varje typ av bidragande utsläpp. Resultatet från varje utsläpp
summeras för att få ett siffervärde på hur produkten påverkar miljön ur den önskade
synvinkeln (a.a., ss. 7-8).

3.2 Genomförande av en LCA
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien
som är en standard för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat
principer, krav, vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här
nedan presenteras en tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011)
baserat på SS-EN ISO 14040, SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning,
inventeringsanalys, miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon
stegprincip där nästa fas avlöser den föregående, utan varje fas behöver justeras allt
eftersom ny information tillkommer under analysens gång (a.a., ss. 48-49).
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Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska göras.
Produkten som LCA:n ska omfatta definieras. Målet och syftet med analysen samt
vem resultatet ska presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med
avgränsningar skissas och vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till, samt
vilken typ av data analysen ska arbeta med bestäms.
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i
produktsystemet. Datan bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta
det fortsatta arbetet med analysen. I denna fas färdigställs det preliminära
produktsystemet så att det passar den befintliga datan.
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den
bestämda miljöaspekten, baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla
processers bidrag till utsläpp beräknas enligt olika modeller och kan sedan summeras
för att ge ett resultat för hela produktsystemet (a.a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare.
Dessa tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade
(a.a., s. 48).

4. Material
Olika förbrukningsmaterials miljöpåverkan beror till stor del på hur och var
produkterna har framställts samt vilket eller vilka material de består av. Materialen är
i sin tur producerade på olika sätt och består av mer eller mindre miljövänliga ämnen.
Det är allmänt känt att exempelvis plast, som i grunden är framtagen från olja, är
mindre miljövänlig än en produkt som i huvudsak består av cellulosa. I detta avsnitt
listas samtliga material som de olika produkterna i det stora projektet består av, detta
för att få en tydligare bild av vilka material som ska undersökas mer djupgående med
hjälp av LCA under senare delar av projektet.

4.1 Cellulosa
Cellulosa är en huvudsaklig komponent i växters cellväggar, vilket medför att det är
den vanligast förekommande polymeren i naturen. Kolhydraten består av minst 3000
glukosmolekyler ihopkopplade i långa kedjor, mellan och inom vilka vätebindningar
kan uppstå. Detta ger upphov till skikt som har en delvis kristallin, med andra ord
ordnad, struktur. (Eberson & Borgström 2016).
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Skikten kan sedan packas ytterligare genom att binda till varandra med van der
Waals-bindningar, vilket leder till att så kallade mikrofibriller bildas. Cellulosa har en
hög polymerisationsgrad, det vill säga är en polymer bestående av ett stort antal
glukosenheter, och detta faktum i kombination med bland annat de starka
interaktionerna mellan polymerkedjorna gör cellulosan till ett mycket starkt material
som är olösligt i vatten (Ek et al. 2009, ss. 71-72, 98; Gorse et al. 2012).
Cellulosa har vida användningsområden i dagens samhälle. Bland annat består
bomullsfibrer mellan 90-95 % av cellulosa (Furvik 2016c). Materialet nyttjas även vid
tillverkning av papper och olika sorters textilier samt fungerar som en komponent i
olika sorters plaster, klister och vissa sprängämnen efter bearbetning. Cellulosa
används dessutom inom exempelvis kostmetikaindustrin samt som
förtjockningsmedel i livsmedel (Shokri & Adibki 2013, s. 47; Encyclopaedia
Britannica 2016a).

4.2 Etenplast
Etenplast (PE) är en termoplast bestående av polyeten (Nationalencyklopedin 2016c).
Vid tillverkningen framställs först etanol från växter och träd, varpå eten produceras
från petroleumråvaror. Polyeten kan slutligen tas fram genom polymerisation av eten
(Petersson 2008, s. 4). I denna process erhålls biprodukten propen samt utsläpp av
bensen och 1,3-butadien. Dessa ämnen anses vara skadliga för skogsmiljön (Petersson
2008, s. 4).
PE är en av de mest producerade plasterna i dagens samhälle då den har ett brett
användningsområde (Encyclopaedia Britannica 2016d). Trots att termoplasten
härstammar från fossila bränslen anses polyeten, tillsammans med polypropen, vara
en av de mer miljövänliga biopolymererna på marknaden i jämförelse med
exempelvis polyvinylklorid (PVC). Många produkter som förr brukade innehålla PVC
innehåller därför idag istället PE som en miljöanpassning (Petersson 2008, s. 4).
Det finns tre olika varianter av polyeten med avseende på dess densitet; LDPE,
MDPE samt HDPE som står för låg-, mellan- och högdensitet PE
(Nationalencyklopedin 2016b).
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4.3 Polylaktid
Polylaktid (PLA) är en alifatisk polyester som härstammar från naturliga
jordbruksresurser och används i en stor variation av produkter, till exempel
kompostpåsar och grönsaksförpackningar (Lee et al. 2012, s. 12; Shoji & Shinji 2010,
s. 458). PLA används även flitigt i medicinska sammanhang, exempelvis i form av
textilier samt benfixeringsimplantat där materialet sedan långsamt bryts ned av
kroppens naturliga metabolism (Masatsugu 2010, s. 475; Shuko & Yoshito 2010, ss.
446, 449). Materialet är uppmärksammat på grund av att det inte härstammar från
fossilbaserade resurser samt för att det biologiskt kan brytas ned i naturen i slutet av
dess livscykel (Lee et al. 2012, s. 267).
Tillverkningen av PLA utgår vanligtvis antingen från stärkelse som utvinns från
växter som exempelvis majs, eller sockerarter som härstammar ifrån grödor som
sockerbetor. Sedan utnyttjas mikroorganismer i en fermentationsprocess där
mjölksyra framställs av den ursprungliga råvaran. Om tillverkningsprocessen utgår
från stärkelse måste denna först brytas ned till dextros eller andra sockerarter innan
den kan fermenteras, men därefter kan processen ske på samma sätt oavsett
ursprungsråvara (Lee et al. 2012, ss. 5, 57-58).
PLA kan i detta steg sedan framställas genom två olika processer, polykondensering
där polylaktid i ett direkt led framställs från mjölksyra eller en så kallad ”ringöppnande” polymerisation, där mjölksyran först görs om till laktid innan den slutligen
polymeriseras till PLA. Den sistnämnda metoden är i regel den mest föredragna,
bland annat då den medför att utövaren erhåller mer kontroll över processen samt
metoden har en lägre toxicitet (Lee et al. 2012, ss. 57–58, 105).

4.4 Polypropen
Polypropen används i termoplast, även kallad propenplast (PP), och är uppbyggd av
polymerer med en sterisk struktur (Terselius 2016b). Plast består oftast av polymerer i
organiska föreningar, men kan även innehålla oorganiska föreningar då polymererna
kan binda till kisel (Terselius 2016a). Plast framställs av olja, det vill säga en ickeförnybar resurs. Termoplast är dock ett återvinningsbart material då det kan smältas
om för att bilda nya produkter. Att materialet kan omsmältas beror på dess
kedjemolekylsstruktur, och det är även denna struktur som leder till att termoplasten
är löslig i liknande material (Terselius 2016c).
Termoplast kan vara både delkristallin eller amorf, vilket innebär att plasten har olika
egenskaper gällande faktorer så som hårdhet och smältpunkt. Vid produktion av
termoplast tillförs tillsatsämnen, däribland värmestabilisatorer och mineralfyllmedel,
för att förbättra plastens egenskaper (Terselius 2016c).
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Termoplast produceras idag i stor utsträckning. Produktionen av propenplast påverkar
dock klimatet genom utsläpp av koldioxid och är i flera jämförelser med andra
polymerer inte att föredra i detta avseende (Harding, K.G, Dennis, J.S, von Blottnitz,
H., Harrison S.T.L. 2007).

4.5 Skumplast
Skumplast, även kallat polyesterskum eller cellplast, är ett mjukt och luftigt
plastmaterial med en tydlig cellstruktur (Abena AB 2014; Nationalencyklopedin
2016a). De flesta plaster kan formas till skumplast genom tillförsel av gas vid ett visst
steg i tillverkningsprocessen (Encyclopaedia Britannica 2016b). Miljöpåverkan vid
tillverkning och användning av skumplast beror i stor grad på vilken råvara plasten är
baserad på. De flesta plasterna som förekommer inom industrin idag är baserade på
råolja eller naturgas men det finns även mer miljövänliga alternativ som består av
cellulosa (Terselius 2016a). Skumplast förekommer inom en mängd olika
användningsområden, några exempel är möbelstoppning, filter i köksfläktar och olika
typer av förpackningar (Encyclopaedia Britannica 2016c).

4.6 Viskos
Viskos är ett industriellt framställt material baserat på cellulosa eller bomull (Allt om
Vetenskap 2014). Materialet används främst inom textilindustrin där syntetiskt
framställda textilfibrer står för ungefär 50 % av den totala textilfiberkonsumtionen
(Furvik 2016a). Viskosfibrer har liknande materialegenskaper som bomull, dock
skiljer sig hållbarheten för de olika materialen åt. Strukturen för viskosfibrer är
mindre hållbar än för bomullsfibrer, då viskosfibrernas struktur är mer oordnad samt
består av kortare molekylkedjor jämfört med bomullsfibrerna (Furvik 2016b).
Den huvudsakliga miljöpåverkan vid framställning av viskos beror på
kemikalieanvändning samt vattenförorening. Olika kemikalier tillsätts vid de olika
processtegen, en uppskattning är att cirka 5,5 kg kemikalier används under den totala
framställningsprocessen för ett kilogram viskos (Allt om Vetenskap 2014;
Encyclopaedia Britannica 2016e). Även stora mängder vatten förbrukas under
framställningen, under processens gång blandas vatten och kemikalier vilket leder till
stora mängder förorenat vatten (Allt om Vetenskap 2014).
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Sammanfattning
Denna rapport är en beskrivning av vår LCA, vilka processer vi valt att titta på,
systemgränser mm. Denna rapport kan användas som grund för metoddel i slutrapporten.

Definition av mål och genomförande
Syfte och mål
Syftet med LCA:n var att jämföra tre olika operationsset samt tre olika tvättlappar och deras
miljöpåverkan för att ge underlag till LUL och deras framtida miljöarbete. Målet var att
bestämma varje produkts klimatpåverkan under dess livscykel. Detta skalades sedan upp till
ett års förbrukning av vardera produkt för att ge en klarare bild av förbrukningen av
produkterna. Resultatet presenteras i en rapport för LUL och Uppsala Universitet.

Produktsystemet
De olika processerna i produkternas livscykel som granskades var produktion av råmaterial,
exempelvis cellulosa, PLA eller PP. Transporter mellan råmaterialtillverkning,
produkttillverkning, användningsplats samt avfallshantering. Till sist undersöktes även
förbränning av varje produkt. Tillverkningen av själva produkterna från råmaterial till färdig
produkt har inte inkluderats i systemet då otillräcklig information tillhandahållits om detta.

Systemgräns
I LCA:n tillämpades systemgränser för att tydligt visa vilka aspekter som undersökts.
Livscykelns början för produkterna har definierats som tillverkningen av råmaterialet
produkterna består av och slutet är förbränningen av produkten. I det första steget,
materialtillverkningen, undersöktes utsläpp samt energiåtgång vid själva processen då
tillverkning av råmaterialet sker. Ingen hänsyn togs till resursutvinning, lokaldrift etc. Även
tillverkning av förpackningsmaterial inkluderades i undersökningen. Transporter av
produkterna avgränsades till utsläpp av fordon beräknat genom transportsträcka, lastvikt samt
typ av fordon. För det sista steget, avfallshanteringen, beräknades utsläpp av det material som
produkten bestod av samt förbränning av förpackningsmaterial.

Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utgå ifrån vilken funktion produkten ska
uppfylla för att kunna ge en rättvis bedömning. Därför behövs en funktionell enhet, ett
siffermässig värde, för funktionen att kunna utgå ifrån. Detta värde kan sedan användas för
att mäta hur mycket av produkten som behövs för att uppfylla funktionen, vilket kallas
produktens referensflöde (Carlsson 2011, ss. 5859). Exempelvis kan en uppsugning av en
viss volym vatten vara den funktionella enheten och referensflödet kan vara ytstorleken av
tvättlappar som behövs för att uppfylla funktionen (a.a., ss. 5860).
Operationssettens funktion är att täcka kroppen under operation. Alla tre operationsset kan
användas likvärdigt under en operation (Widenmo 2016b). Den funktionella enheten för
operationssetten bestämdes därav till: ett sterilt paket operationsset.

Tvättlapparna används vid rengörning och till att torka upp vätska. Mängd tvättlapp som
krävs för att torka upp en viss mängd vätska skiljer sig åt mellan produkterna. Därför
bestämdes den funktionella enheten för tvättlapparna till: Den mängd tvättlapp som krävs för
att torka upp X antal dl vatten.

Val av miljöpåverkansbedömning
I analysen granskades miljöpåverkan uttryck i koldioxidekvivalenter. De utsläpp som
undersöktes för respektive produkt samt processsteg var fossila koldioxidutsläpp samt metan
och lustgas till luft. Dessa beräknades sedan om till koldioxidekvivalenter.

Inventeringsanalys (LCI, livscykelinventering)
Antaganden och begränsningar
Då begränsad data har tillhandahållits från leverantörer och viss information varit
svåråtkomlig har en del antaganden gjorts för att kunna fullfölja studien.

Råmaterialproduktion:
Vid tillverkning av råmaterial som produkterna består av undersöktes utsläpp av koldioxid,
metan samt lustgas till luft. Data för utsläpp vid tillverkning har tagits från publicerade
rapporter dels på ecoinvent.org samt andra källor. 
Ingen hänsyn har tagits till utsläpp vid
tillverkning av själva produkterna från råmaterial.
Tvättlapp Skumplast
Tvättlapparna i skumplast tillverkas i Abena AB:s fabrik i Danmark (Abena AB 2016).
Polyestern som används i tvättlappen antas produceras i samma fabrik i Danmark där
tvättlappen produceras.
Tvättlapp Tork Mjuk
Tvättlappen antas vara tillverkad till 78 % av blekt kemisk pappersmassa samt återvunnen
viskos. Pappersmassan i tvättlappen antas vara tillverkad i Östrands pappersbruk och den
återvunna viskosen antas finnas på plats i fabriken i Mölnlycke där produktproduktionen sker
(SCA 2015c). Viskosen är återvunnen och anses därför inte bidra med något utsläpp.
Kemikalierna som används antas inte ha någon klimatpåverkan.
Tvättlapp Torky
Tork avtorkningspapper är tillverkat av pappersmassa med en blandning av nyfiber,
återvunnet papper och kemikalier (SCA 2015b). Produkten tillverkas i Lilla Edet där både
framställning av viss andel pappersmassa och slutprodukt genomförs (SCA 2015b). Den
andel av pappersmassan som kommer från returpapper framställs direkt i Lilla Edet medan
den andel som kommer från nyfiber framställs vid Östrands pappersbruk (Körner, A. 2016).

Operationsset PLA
PLA:n i operationsdraperingen PLA antas tillverkas av NatureWorks då de är en av de största
tillverkarna av PLA i världen (Madhavan Nampoothiri, K. 2010). Materialtillverkningen sker
i Blair, Nebraska i USA där NatureWorks har en tillverkningsanläggning (NatureWorks
2016). PE:n i produkten antas vara så kallad linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna
variant är en vanlig komponent i mjukare material som plastpåsar och olika sorters
plastfilmer (Plastics Europe 2008). Materialet som ingår i operationsdraperingen antas
produceras i Freeport, en stad i delstaten Texas i USA, där företaget Dow Chemicals som är
en av världens största producenter av LLDPE har en fabrik (Dow Chemicals 2014; Liping
2015). Tillverkningen av operationssettet antas ske i Västervik där 3M har tillverkning av
andra produkter (3M 2016a).
Operationsset PP
Materialet i operationssettet PP är enligt leverantören tillverkat i Kina, dock saknas
information kring själva tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket polypropen
transporteras från Shanghai antas materialet vara producerat i staden.
Operationsset Viskos
Viskosen i operationssettet viskos antas vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet
har världens största produktionskapacitet av viskosfibrer samt då företaget Zhejiang Fulida
co. som år 2011 var en av landets största producenter av viskos har en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335). PE plasten antas vara densamma som PE plasten i
operationssettet PLA och tillverkas på samma plats. Tillverkningsort för PPmaterialet antas
var densamma som för operationssettet i PP. Själva operationsdraperingen antas produceras i
Rohrdorf i Tyskland då Sengewald Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan
Triplus AB, tillverkar operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group
2013; Varuförsörjningen 2016).

Tillverkning av råmaterial till förpackning
Vid tillverkning av råmaterialet som förpackningarna består av undersöktes utsläpp av
koldioxid, metan samt lustgas till luft. Data för utsläpp vid tillverkning har tagits från
publicerade rapporter. Ingen hänsyn har tagits till utsläpp vid tillverkning av själva
produkterna från råmaterial.
Tvättlapp Skumplast
Enligt förpackningen för skumtvättlapparna består förpackningsmaterialet av en polyeten
plast med låg densitet (PELD) och en förpackning rymmer 75 stycken tvättlappar.
Kartongen som förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp. En kartong kan
maximalt få plats med 30 stycken förpackningar. Då ingen information om hur stor vikten är
för wellpapp kartongen som används vid transport hittats antas denna vikt vara densamma
som vikten av kartongen för tvättlapparna Tork Mjuk.

Tvättlapp Tork Mjuk
Produken förpackas i boxar innehållande 135 tvättlappar, vilket är den minsta enhet
konsumenter kan köpa (SCA 2015c). Vid leverans av större mängder används kartonger
innehållande åtta boxar, vilket blir totalt 1080 tvättlappar (SCA 2015c). För att framställa
kartong används 
kemisk termomekanisk massa (CMPT) (SCA 2016).
För beräkning av
CO
utsläpp vid tillverkning av kartong används medelvärdet från tillverkad produkt vid
2
SCA:s pappersbruk i Östrand (se Bilaga). Detta antas då Ecoinvent inte hade siffror för
tillverkandet av CTMP och eftersom kartongsmaterial tillverkas vid pappersbruket (SCA
2016).
Tvättlapp Torky
Vid leverans är tvättlapp torky förpackade i kartonger om 6 rullar i respektive förpackning
(SCA 2015b). För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong antas värde för
koldioxidutsläpp per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Detta
eftersom bland annat kartong tillverkas vid pappersbruket (SCA 2016).
Operationsset PP
Produktförpackningen till operationssettet PP består av högdensitetspolyeten (HDPE med
vikt 120g (Evercare 2015; Widenmo 2016a). Samma värde för koldioxidutsläpp per kilogram
tillverkad kartong antas för kartongförpackningarna till operationssetten som till tvättlapp
Torky, detta på grund av brist på data. Vidare antas att vikten för avdelningsförpackningen är
0,6 kg, då kartongen till tvättlapp Torky med liknande volym uppmätt denna vikt. Utifrån
detta samt givna volymer för lådorna skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.
Operationsset PLA
Ingen data om förpackningarna har hittats för operationssettet i PLA, därför antas det
förpackas på samma sätt som operationssettet i PP med samma material och vikter.
Operationsset Viskos
Ingen information angående förpackningarna till operationssettet Viskos har tillhandahållits,
därav görs antagandet att settet förpackas i samma sorts förpackningar som operationssettet i
PP med samma vikter.

Transport:
Utsläppen för transport är beräknade med hjälp av ett verktyg från Nätverk för Transport och
Miljö (NTM). Det är en idéell oberoende förening som syftar till att främja och utveckla
hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016a). Verktyget som användes var en förenklad
gratisversion av 
NTMCalc Basic 4.0, parametrar för beräkningen var transportväg, typ av
fordon, lastvikt samt typ av hav vid transport med fartyg (NTM 2016b). 
Vägavstånden är
beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg.

Alla transporter på land antas ske med tung lastbil med släp 2834t förutom transport av
avfall med sopbil som antas motsvara en lastbil i 
NTMCalc Basic 4.0. Transporter med fartyg
antas likställas med containership. Lastvikten har angivits som massan av årsförbrukning för
vardera produkt samt massan för en förpackningarna för en årsförbrukning. Alla produkter
transporteras till 
återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka (Widenmo 2016b).
Tvättlapparna skickas sedan samma väg till Akademiska sjukhuset i Uppsala och
operationssetten till Enköping Lansarett via Uppsala. Då produkterna förbrukats transporteras
de med sopbil till Vattenfall i boländerna, Uppsala för förbränning.
Tvättlapp Torky
Produkten tillverkas i Lilla Edet där både framställning av viss andel pappersmassa och
slutprodukt genomförs (SCA 2015b). Den andel av pappersmassan som kommer från
returpapper framställs direkt i Lilla Edet medan den andel som kommer från nyfiber
framställs vid Östrands pappersbruk (Körner, A. 2016). Nyfibermassan transporteras därför
först till Lilla Edet där produkttillverkningen sker. Efter tillverkning transporteras sedan
produkten till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager (Widenmo 2016b).
Tvättlapp Mjuk Tork
Kemisk pappersmassa antas vara tillverkad i Östrands pappersbruk och transporteras därifrån
till Mölnlycke. Den återvunna viskosen antas finnas på plats i fabriken i Mölnlycke.
Tvättlappen tillverkas på bruket Asbond i Mölnlycke (SCA 2015c). Efter tillverkningen
transporteras sedan produkten till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka.
Tvättlapp Skumplast
Tvättlapparna i skumplast tillverkas i Abena AB:s fabrik i Danmark (Abena AB 2016). De
transporteras från fabriken till Kungsbacka och därifrån vidare till Uppsala. Råmaterialet
antas produceras i fabriken i Danmark och tillför därför inga extra transporter.
Operationsset PLA
PLA:n i settet antas transporteras från Blair till New York, därefter med containerfartyg till
Göteborg och sedan till Västervik där tillverkningen av operationssetten antas ske. PE plasten
antas transporteras med containerfartyg till Göteborg och därefter till Västervik. Efter
tillverkningen antas produkten transporteras med förpackning till Mediq i Kungsbacka.
Operationsset PP
Både material och den färdig produkten framställs i Kina, dock saknas information om exakt
ort (Widenmo 2016a). Operationssetten paketeras och transporteras med båt till Göteborg.
Eftersom Shanghai har en stor hamn antas paketen avgå från denna plats till hamnen
Göteborg (
Portworld 2016
). Efter att produkten ankommit till till hamnen i Göteborg
transporteras den 
30,9 k
m med tung lastbil till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i
Kungsbacka.

Operationsset Viskos
Viskosen i produkten antas fraktas från fabriken i Hangzhou till Shanghai, båda städerna i
Kina. Därefter görs antagandet att det transporteras med båt till Hamburg i Tyskland, då
hamnen är landets största (Thomsen 2016). Sedan levereras viskosmaterialet till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas. PEfilmen antas färdas med båt från Freeport, USA, till
hamnen i Hamburg. Därefter antas det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf för
produkproduktion. PP:n antas fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter
transporteras även det till fabriken för tillverkning av själva operationsdraperingarna i
Rohrdorf. De färdiga operationsdraperingarna antas sedan transporteras från Rohrdorf i
Tyskland till Mediqs lager i Kungsbacka utanför Göteborg med en tung lastbil med släp
. En
viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan Rostock, Tyskland, och
Gedser, Danmark (Google 2016)
.

Förbränning:
Samtliga
produkter
samt förpackningar
antas förbrännas
vid Vattenfalls
förbränningsanläggning i Uppsala. Vid förbränning av kartongförpackningarna antas det
totala utsläppet vara kolneutralt eftersom materialet baseras på biobränslen (SCA 2015a).
Samma antagande gäller även materialet viskos, som tillverkas från cellulosa (Karlsson
2016). Viskosen antas tillhöra kategorin textil medan materialen LLDPE, HDPE, PE, PLA
och PP kan räknas som mjukplast.
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Sammanfattning
För utomstående personer kan det vara komplicerat att läsa en vetenskaplig text i form av en
rapport eller artikel. En vetenskaplig text innehåller ofta en mängd olika facktermer och olika
begrepp som endast de mycket insatta har förståelse för. För att nå ut till fler personer än de
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målgrupp eller till i princip vem som helst. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör
vara lättsam och grovt nedskalad jämfört med den ursprungliga texten. För att hålla en
lättförstålig nivå finns vissa skrivtips att följa samt en allmän layout kan användas.

Layout
En populärvetenskaplig sammanfattning bör vara lättöverskådlig och informativ samtidigt som
den ska intressera läsaren för ämnet. En inledande titel som tydligt beskriver vad den totala
rapporten handlar om är en viktig del i sammanfattningen. Det är främst en intressant och
informativ titel som bidrar till läsarens uppmärksamhet och intresse. Att fånga läsaren vid första
anblicken är viktigt då en populärvetenskaplig sammanfattning syftar till vem som helst och inte
endast till personer som redan är insatta inom området. Texten byggs ofta upp i två olika delar i
form av ingress och brödtext (Lunds Tekniska Högskola 2014).
Det första stycket i den populärvetenskapliga sammanfattningen är ingressen vilken är en kort
sammanfattning av den ursprungliga texten. I detta stycke får läsaren en tydligare och mer
tillrättalagd bild av vad den ursprungliga texten verkligen handlade om och vad undersökningen
resulterade i (Lund University 2014). Ett exempel på hur ingressen tydligt kan framställas är som
några rader i fetstil, detta används främst i tidningsartiklar men går även bra att använda i andra
texter (Nationalencyklopedin 2016). Även en tydlig problemformulering bör nämnas i ingressen
,
problemformuleringen kan sedan följas i den resterande texten genom återkoppling.
Efter ingressen kommer brödtexten
,
vilken är den huvudsakliga texten i sammanfattningen.
Sammanfattningen ska följa den ursprungliga texten så att det viktigaste från texten framställs. I
en bra sammanfattning redovisas allt det viktigaste så som syftet med undersökningen,
bakgrunden till varför det finns ett problem som behöver undersökas, resultatet av
undersökningen och hur man gick till väga för att lösa problemet. Tillhörande förklaringar av
vetenskapliga uttryck och komplicerade tankeångar bör följa genom hela texten, dessa
förklaringar ger läsaren en chans att hela tiden behålla förståelsen för innehållet (Brändén 2010).
Genom att läsa den populärvetenskapliga sammanfattningen ska läsaren alltså få en tydlig inblick
i vad undersökningen handlade om och även en grundläggande förståelse för problemet (Lunds
Tekniska Högskola 2014; Lund University 2014).
Den sista delen i den populärvetenskapliga sammanfattningen är en tydlig avslutning som
återkopplar till problemformuleringen. I det avslutande stycket ska hela texten knytas ihop
genom att ge svar på eventuella obesvarade frågor. Om det existerar obesvarade frågor som inte
går att lösa i slutet av texten kan dessa lämnas öppna. Obesvarade frågor kan i vissa fall lämna en
viss nyfikenhet till att läsa mer om området för att få reda på mer om problemet. En annan
intressant del i avslutningen kan vara att återkoppla till resultatet genom att nämna betydelsen av
just det resultat som framgått. Det kan till exempel nämnas om det uppnådda resultatet lett till en
förändring för i detta fall beställaren av projektet (Lund University 2014).

Stilistiska begrepp
I en populärvetenskaplig sammanfattning är det viktigt att skriva en text med ett språk som är
anpassat till den definierade målgruppen. Sammanfattningen ska vara lättläst och fånga läsarens
intresse. Eftersom det antas att målgruppen inte är insatt i ämnet bör facktermer undvikas i
största möjliga utsträckning för att budskapet ska nå fram. Endast de mest centrala och
övergripande begreppen är rekommenderat att använda för att inte tappa läsarens intresse (Lund
University 2014). De facktermer som används bör förklaras väl. Det kan vara en bra idé att inte
använda för många termer tidigt i sammanfattningen då detta försvårar läsningen och gör det
svårt för läsaren att komma in i ämnet (Lunds Tekniska Högskola 2014).
Med en genomtänkt styckeindelning blir sammanfattningen mer attraktiv för läsaren. Det är
viktigt att den inte blir för “tungläst”. Den ska vara lätt att följa och tempot och intensiteten bör
varieras för att inte läsarens intresse ska avta. Texten bör därför vara uppbyggd i relativt korta
stycken med lagom mycket information som presenteras i varje del. En varierande
meningsuppbyggnad att föredra för ett bra flöde i texten (Brändén 2010). Det är bättre med korta
och konkreta meningar än långa och abstrakta beskrivningar eftersom informationen då är lättare
att ta till sig (Lunds Tekniska Högskola 2014). Av samma anledning bör enkla ord väljas framför
synonyma mer komplicerade ordval, då en populärvetenskaplig text strävar efter att vara tydlig
(Brändén 2010).
Det finns stilistiska tips som kan användas för att skapa en mer levande text. För att beskriva
komplexa företeelser kan det vara bra att istället presentera en förenklad bild. Metaforer som
bygger på vardagliga exempel kan användas för att hjälpa läsaren förstå ett svårare koncept
(Lund University 2014). Att beskriva något genom målande uttryck gör texten mer
underhållande att läsa.
Stilgrepp som alliterationer och rim ger texten en viss rytm och struktur och kan göra den mer
lättläst och tilltalande. Genom dessa typer av upprepningar kan författaren även poängtera de
viktigaste buskapen för läsaren (Lund University 2014).
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9.4.1 Tork Avtorkningspapper
9.4.2 Tork Mjuk Tvättlapp . .
9.4.3 Tvättlapp Skumplast . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

xxiii
. xxiii
. xxiii
. xxiv
. xxv
. xxv
. xxv
. xxv

10 Kostnadsberäkningar
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1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i Tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes Ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes Ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
energi · 0, 0039 = utsläpp

För att ta fram den årliga energin som producerats användes Ekvation 4 nedan.
mavf all · v · 0, 2778 = energi

iii

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationssetten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1 702 st (Landstinget i Uppsala
län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1 700 st för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning för operationsset
i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
Ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).
2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
Ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg

iv

(6)

2.2.2

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt Ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt Ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt Ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

3
3.1

(10)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssettet består till 62 % av växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör
65 % av produkten (3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.
Resterande 35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 2 samt Ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I Ekvation 11 respektive Ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.
v

(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från Ekvation 11 och Ekvation 12.
774, 4 + 3579, 3 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 14 respektive Ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från Ekvation 14 och Ekvation 15.
8187, 4 + 1534, 0 = 9721, 4

vi

kg eCO2
år

(16)

3.3

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 17, Ekvation 18 respektive Ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från Ekvation 17, Ekvation 18 och Ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9

3.4

kg eCO2
år

(20)

Förpackningar till operationsset

I Tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationssetten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
Ekvation 1
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 5, Tabell 1, Ekvation 6, Ekvation 8 respektive Ekvation
10 beräknades de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.
(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3
vii

kg eCO2
år

(21)

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från Ekvation 21, Ekvation 22 och Ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389, 3 + 5, 3 + 4, 4 = 399, 0

4

kg eCO2
år

(24)

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen av operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
Ekvation 5, Ekvation 6, Ekvation 8 och Ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I Tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2 019

3 457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6 341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3 457
3 457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9 480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 952
1 952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6 154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1 827

1 721

79,06

viii

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläpp i Tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt Ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

4.3

kg eCO2
år

(26)

Operationsset PP

I Tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av Ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6 154
6 154

2 811
15,15

2 517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3 125

2 822

150,9

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 7 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

ix

kg eCO2
år

(27)

4.4

Operationsset viskos

I Tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1 859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9 635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6 154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6 154
6 154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3 301

3 054

150,0

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 8 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

x

kg eCO2
år

(28)

5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning samt utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt Ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 2 samt
Ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från Ekvation 29 samt Ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt Ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år

xi

(33)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från Ekvation 32, Ekvation 34 samt Ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för
PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xii

kg eCO2
år

(40)

Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 39, Ekvation 40 samt Ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 43 samt Ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE. Både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2 samt Ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt Ekvation 4 samt Ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt Ekvation 3 samt Ekvation 46.
kg eCO2
(47)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 45 samt Ekvation 47.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

11152 + 211, 4 = 11363, 4

xiii

kg eCO2
år

(48)

Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 48 samt Ekvation
37.
11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset Viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av viskos under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
Ekvation 3 samt Ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
2
kg eCO2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet
för mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt Ekvation 3
samt Ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(54)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 51, Ekvation 52 samt Ekvation 54.
36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0

40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

xiv

kg eCO2
år

(55)

Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 55 samt Ekvation
37.
7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 9, Tabell 10
samt Tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4 353,7
399,0
1 893,1
4 475,9
11 121,7

Beräkning
Ekvation 13
Ekvation 23
Ekvation 26
Ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9 721,4
399,0
3 240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
Ekvation 16
Ekvation 23
Ekvation 27
Ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8 457,9
399,0
3 422,3
8 039,8
20 319,0

xv

Beräkning
Ekvation 20
Ekvation 23
Ekvation 28
Ekvation 56

Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482

xvi

(60)

Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från Ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i Ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från Ekvation 62 med massan av en förpackning från Ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från Ekvation 61 och Ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
(66)
135
Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från Ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
xvii

(67)

6.2.2

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från Ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 67 och Ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp Skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg
6.3.2

(71)

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 st tvättlappar i skumplast och vid transport paketeras 30
st förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då årsförbrukningen var 108
075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta redovisas i Ekvation 72.
Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar
från Ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en wellpappkartong, detta redovisas i Ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
30

(73)

xviii

Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt Ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt Ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 71 och Ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

7
7.1

(77)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och Tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 12 , Tabell 1 samt Ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 78.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

xix

kg eCO2
år

(78)

Utifrån data i Tabell 13, Tabell 1 samt Ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i Ekvation
79.
0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 14 samt Tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%]
100

Källa
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 14, Tabell 1 samt Ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 80.
kg eCO2
(80)
år
Utifrån data i Tabell 15, Tabell 1 samt Ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i Ekvation 81
(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 16 samt Tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

xx

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i Tabell 1 och Tabell 16 samt Ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i plastförpackningen.
(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

kg eCO2
år

(83)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.
(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i Ekvation 83 samt Ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av växthusgaser
för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic 4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I Tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 61, Ekvation 65
samt Tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1 235,6

26,94

26,13

1,072

xxi

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 18 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

8.2

kg eCO2
år

(86)

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 67, Ekvation 70
och Tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1 252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt Ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 006 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i Ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936
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Genom värden i Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 20 beräknades det totala utsläppet
i eCO2 enligt Ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9

9

kg eCO2
år

(88)

Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som Ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)

9.3

Tvättlapp Skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från Ekvation 71 och Ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med Ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt Ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av Ekvation 94 och Ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7

xxiv

kg eCO2
år

(97)

9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 21, Tabell 22
samt Tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
Ekvation 78
Ekvation 79
Ekvation 86
Ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
Ekvation 80
Ekvation 81
Ekvation 87
Ekvation 92

Tvättlapp Skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp Skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1 145,3

xxv

Beräkning
Ekvation 82
Ekvation 85
Ekvation 88
Ekvation 97

10

Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovisas beräkningar gällande ekonomiska aspekter för de olika produkterna.

10.1

Styckpris och årlig inköpskostnad

Styckpriset är för alla produkter utom operationsset PP och Tork Avtorkningspapper är
hämtade från Varuförsörjningen. Priset för operationssettet i PP antogs vara detsamma
som för operationssettet i PLA. För Tork Avtorkningspapper användes Ekvation 98, där
inköpspriset per rulle divideras med antalet förbrukningsenheter per rulle.
20, 35
= 0, 0422 kr
(98)
482
Inköpspriset per rulle är hämtat från Varuförsörjningen och antal förbrukningsenheter
per rulle är beräknad enligt Ekvation 59. Tabell 24 nedan visar styckpriset för de olika
produkterna.
Tabell 24: Styckpris för de olika produkterna. Data för dessa parametrar hämtades från
Varuförsörjningen (2016a-e) och Widenmo (2016b) samt beräknades med Ekvation 98.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

10.2

Styckpris [Kr]

Årsförbrukning

Årlig kostnad inköp [Kr]

71,4
71,4
70,39

1 700
1 700
1 700

121 380
121 380
119 663

0,0422
0,191
0,182

108 075
108 075
108 075

4 563
20 642
19 691

Förbränningskostnad

Det antogs att all massa från produkterna och deras förpackning förbränns när de
är förbrukade. Den årliga avfallsmassan är då densamma som Ekvation 25, Ekvation 65, Ekvation 70 samt Ekvation 77. Förbränningskostnaden beräknades utifrån att
förbränningskostnaden per kilogram multiplicerades med förbränningsmassan under ett
år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik Sköldstam på LUL (2016).
Tabell 25: Avfallsmassa, förbränningskostnad per kg samt per år för de olika produkterna.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Avfallsmassa [kg/år]

Kostnad förbränning [Kr/kg]

Kostnad förbränning [Kr/år]

6154
6154
6154

0,92
0,92
0,92

5 662
5 662
5 662

377,0
615,2
261,1

0,595
0,595
0,595

224
366
155
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10.3

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera den årliga kostnaden vid inköp från Tabell 24 och förbränningskostnaden perår från Tabell 25. Resultatet
ses nedan i Tabell 26
Tabell 26: Den totala kostnaden för årsförbrukningen av respektive produkt.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Totalkostnad [Kr/år]

xxvii

127 042
127 042
125 325
4 787
21 008
19 847
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Google (2016h). Göteborgs hamn, Göteborg till Mediq AB, Kungsbacka. Google Maps.
Tillgänglig: https://www.google.se/maps/dir/G%C3%B6teborgs+hamn,+Emigrantv%
C3%A4gen+2B,+414+63+G%C3%B6teborg/Mediq+Sverige+AB,+Hallab%C3%A4cksv%C3%
A4gen,+Kungsbacka/@57.6134697,11.8365253,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!
1m5!1m1!1s0x464f8c58e89079e3:0x7e3f12923a223db0!2m2!1d11.9315748!2d57.
7001885!1m5!1m1!1s0x464fe8daaa680e79:0x4696da240916ee48!2m2!1d12.0594153!
2d57.5101532!3e0 [2016-05-09]

xxix
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Reflektionsdokument
1 Inledning
1.1 Presentation av projektet
I detta projekt skulle klimatpåverkan samt kostnad för två olika typer av förbrukningsvaror
undersökas på beställning av Landstinget i Uppsala län (LUL). Varorna som undersöktes var
tvättlappar och operationsset där tvättlapparna användes vid geriatriken på Akademiska
sjukhuset i Uppsala och operationsseten användes vid operationsavdelningen på Enköping
Lasarett. För en årsförbrukning av varje produkt bestämdes utsläppen av växthusgaserna
koldioxid, metan samt lustgas från vaggan till graven och detta beräknades sedan om till
koldioxidekvivalenter. Även kostnaden beräknades för en årsförbrukning av varje produkt.
Projektet skulle resultera i en slutrapport samt en löpsedel som skulle kunna användas av LUL.

1.2 Förutsättningar
Vilka varor som undersöktes bestämdes i samråd med beställaren. Från LUL erhölls information
om användandet av produkterna samt inköpskostnad. Resterande information som krävdes
erhölls från olika företag via kontakt med beställaren samt undersökningar av
projektmedlemmarna.

1.3 Ramvillkor
Tiden för att slutföra detta projekt var ungefär två månader. Arbetet utfördes på helgfria
veckodagar där en arbetsdag oftast var åtta timmar lång.

2 Allmänt
2.1 Gruppdynamik
Ledning av gruppen
När gruppen först träffades bestämdes det att ingen ledare behövdes då alla verkade ha samma
arbetsmoral och alla fick komma till tals. Den modellen har fungerat bra i denna grupp genom
hela projektet och skulle även ha valts idag ifall projektet skulle göras om.

2.2 Beslutsprocess
De flesta beslut som tagits har varit i enighet. När andra tankar och förslag har förekommit så har
dessa diskuterats tillsammans i gruppen och alla kunnat argumentera för sin åsikt. Därefter har
beslut tagits gemensamt. Besluten har kunnat accepterats av alla så arbetet kunnat fortskrida och
inte avstanna.

Samarbetet inom gruppen
Samarbetet har fungerat bra medlemmarna emellan då vi suttit gemensamt även då vi delat upp
arbetet. Detta gjorde att man kunde rådfråga varandra direkt när man stötte på problem eller
behövde hjälp med en uppgift. Alla medlemmar har kunnat uppvisa att de kan arbeta
självständigt och ta egna initiativ. Exempelvis när en uppgift färdigställdes har alla vara måna
om att hjälpa de andra i gruppen, eller påbörjat nya uppgifter utan att behöva bli beordrade om
det. Fördelningen mellan medlemmarna har varit jämn, och vid större arbeten har vi ofta arbetat
två och två eller tre och tre.

Gruppregler
Inga specifika regler (förutom fredagsfika) sattes upp inom gruppen. Sunt förnuft har fått styra.
Möjligtvis har några oskrivna regler funnits för lunchtid och vems tur det är att skriva
projektmötesprotokoll.

2.3 Kommunikation
Inom gruppen
Kommunikationen i gruppen har varit rak och tydligt. Har frågor förekommit har dessa kunnat
ställas öppet inom hela gruppen och ofta lett till diskussion.

Med handledare
Kommunikationen med handledaren Conny Larsson har varit god. Vi har inte haft så stora behov
av att fråga saker, men då vi har gjort det har vi fått snabba svar vilket varit värdefullt.

Med beställare
Kommunikationen med beställaren Lina Widenmo har fungerat bra och skett både via mail,
telefonkontakt samt möten. Hon har varit engagerad i vårt arbete och velat hjälpa oss framåt.
Mailkontakten har skett enbart via en av gruppmedlemmarnas mail för tydlighetens skull.

Konflikter
Inga konflikter har uppstått under projektets gång. Kommunikationen har varit tydlig och vid
diskussioner har allas röster fått höras. Alla har varit på samma nivå och vi har diskuterat oss
fram till det bästa alternativet i frågor som kommit upp.

2.4 Arbetsgång
Administrativt
Gruppen har varit systematisk vid arbetet med skriftliga dokument. Projektmötesprotokoll har
förts under hela arbetets gång och författarrollen har roterat jämnt mellan gruppmedlemmarna,
vilket har inneburit att alla har varit lika insatta i protokollskrivandet. Alla har dessutom ansvarat
för flertalet olika typer av rapporter. Beslut om typsnitt och vissa skrivregler togs i början och en
skrivmall för alla sorters dokument har använts för att få en enhetlig layout. Möjligtvis hade vi
kunnat vara mer systematiska när det gällde loggföring, som uppdaterades sporadiskt under
projektet när en ny uppgift utfördes. Detta hade kunnat ses över en gång per dag, men alla har
ändå ansvarat för egna logguppdateringar.

Litteratur
Kurslitteraturen användes då vägledning i projektarbetet behövdes, exempelvis i planeringsfasen
och vid skrivandet av reflektionsdokumentet. Boken 
Livscykelanalys  ringar på vattnet 
av
Carlson & Pålsson var mycket användbar för vårt arbete då en stor del handlade om metoden
livscykelanalys.

3 Faser
3.1 Problemformuleringsfasen
Arbetsgång för problemformulering
Problemformuleringen var till en början svår att definiera, då vi först behövde se över vad som
förväntades av oss under kursen och då projektet var brett. Efter diskussioner blev det mer tydligt
och gruppen kom fram till att problemet behövde begränsas. Efter att ha pratat med beställaren
kunde de produkter som skulle undersökas preciseras och därmed kunde även frågeställningen
bestämmas. En kortare problemformuleringstid hade varit att föredra men det var bra att vi tog
oss tid till att förstå vad vi skulle göra.

Brainstormning
Brainstormningen fungerade effektivt. Idéer föreslogs och alla diskuterade kring dem för att i
gruppen kunna bestämma vilken väg vi skulle ta.

Enighet inom gruppen
Oftast var vi överens och några gånger var flera förslagna alternativ bra, men oavsett kunde ett
beslut tas snabbt. Ingen blev övertrampad utan alla var nöjda med besluten.

Tillgång på litteratur
Vi hade tidigare rapporter att utgå ifrån för att få lite idéer vilket kändes tillräckligt.

3.2 Planeringsfasen
Utformning av tidsplan
Vi utgick från det tidsdokument vi fick av kursansvarig vid starten där olika gemensamma datum
och milstolpar var utsatta för de olika projekten. Ett GANTTschema skapades för att
överskådligt kunna se hur projektet skulle genomföras. Ett tidigare liknande projekt hade
genomförts två år tidigare av en studentgrupp inom programmet. Denna gav inspiration till
ytterligare milstolpar som kunde ingå i GANTTschemat för att passa vårt projekt. Schemat har
varit bra att följa då man tydligt har kunnat följa vad som hänt i projektet genom att avverkade
milstolpar och dess detaljer grönmarkerats.

Organisation av planeringen
Alla var med och beslutade vad som skulle stå i planeringen, men då excelkoden för
GANTTschemat var något komplicerad har adiministrationen för denna utförts av en person i
gruppen.

3.3 Genomförandefasen
Tidsplaneringens roll
Att ha en plan baserad på milstolpar har varit användbart för projektets planering och
genomförande. Vi har fått en bra överblick över vad som ska göras när och kunnat se hur vi
ligger till. Under varje milstolpe gjorde vi detaljerade planeringar av delmål som vi kunnat följa.

Det har varit mycket bra att ha en så tydlig planering då det har förenklat vårt arbete. Gruppen
har även blivit extra motiverade att jobba för att kunna bocka av dessa milstolpar.

Uppföljning
Mindre avvikelser från planeringarna under milstolparna har gjorts då vi insett att behov funnits.
För att kompensera för delmål som vi blivit tvungna att skjuta upp har vi ofta kunnat se över
planeringen och arbeta med senare inplanerade delmål. Detta har gjort att vi hela tiden har
kunnat möta milstolparna i tid.

Informationsinsamling
En stor del av informationsinsamlingen skedde under litteraturstudien i projektets uppstartande
fas. Denna fungerade bra och alla fick olika områden som de ansvarade för. Det har funnits en
del problem med insamlingen av data senare i projektet. De gånger då problem funnits har vi
dock hjälpts åt och kunnat ta gemensamma beslut om hur vi skulle gå tillväga.

Källkritik
Vi har varit kritiska till samtliga internetkällor och har ofta diskuterat med varandra huruvida en
källa är pålitlig eller inte.

Engagemang
Engagemanget hos gruppmedlemmarna har varit stort. Alla har arbetat på samma nivå och
arbetat mot ett gemensamt mål. Vi har haft mycket bra stämning och roligt tillsammans genom
hela projektet.

Utformning av rapporten
Då delrapporter skrevs var det enkelt för alla att veta i princip vad man skulle skriva då vi
diskuterade fram vad som skulle ingå i rapporten. För vissa delrapporter skapades även mallar så
att informationen som hittades skulle stämma överens för de olika produkterna. Vi litade på att
allas rapporter var bra skrivna och läste därför inte igenom varandras delrapporterna dessmer. Nu
i efterhand hade det varit en bra idé då rapporterna hade kunnat vara ännu mer enhetliga när
slutrapporten skulle skapas.

Slutsatser, svar på problemformulering och röd tråd
Vi var väldigt måna om att projektet skulle kretsa kring problemformuleringen och såg till att ha
konkreta frågeställningar som kunde mätas. Frågeställningarna kunde synas genom hela
rapporten då de arbetades in i de olika avsnitten ochbesvarades besvarades i slutsatsen.

3.4 Avvecklingsfasen
Tiden som avsattes för reflektionsdokumentet var tillräcklig, då den var enkelt att diskutera och
sammanfatta utifrån de dagböcker vi skrivit under projektets gång. Kursboken gav en bra grund
för vad som skulle ingå i dokumentet. Några personer utarbetade rubriker för hela gruppen att
diskutera kring som sedan sammanställdes.
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Sammanfattning
I dokumentet är opponeringssynpunkter listade samt hur de behandlats i slutrapporten.

Sammanfattning i presens
 Vi håller inte med, ska vara i imperfekt
Tydlighet i hur produkterna ska jämföras
 Skriver tydligare om att de jämförs i två olika användningsområden
Förslag på ändring av mening
 Ändrar till förslaget
Ordningen produkterna presenteras i sammanfattningen
 Ändar till bokstavsordning istället för utsläppsmängd
Ta bort “från” i mening
 Ändrar meningen
Personligt pronomen
 Är ett possesivt pronomen så inte fel men ändrar till deras
Presens i 1.2 Mål
 Håller inte med
Förtydliga meningen med postern
 Tar bort meningen
Förkorta en mening
 Den förkortas
Tydligare rubrik 2.1 Miljömål
 Lägger till LUL
Förtydliga minskningslista
 Tycker inte att det behöver förtydligas
Frän istället för från
 Ändrar till från
Omskrivning av mening  tolkningsfel
 Ändar så syftningen blir tydligare
Ändra fossil olja
 Ändrar till råolja istället för att det ska bli tydligare

Vems hygienrutiner?
 Ändrar inte, känns tydligt ändå
Vilken rengöring?
 Ändrar inte, behöver inte specifiseras
Ändra mening
 Ändrar något ord så det fortfarande är samma innebörd
Källa
 Lägger till källa och flyttar ner källan innan så de syftar till rätt meningar
Flytta en mening till diskussionsavsnittet
 Tar bort meningen helt
Källa på citat
 Flyttar på en källa från meningen innan som gäller för hela stycket
“I rapporten undersöktes”  Ändringsförslag
 Ändrar inte
Saknar årtal i källa
 Ska inte vara årtal när man hänvisar till olika sidor i samma bok (a.a., s.7)
Skriva ut koldioxid
 Har redan nämnt förkortningen ihop med ordet så ändrar ej
Förtydligande av ISOstandard
 Förklaras tidigare, behöver inte ändra
Källa saknas
 Tillhörde ett uppdelat stycke så lägger in samma källa för alla delar
Förklara nonwoven
 Lägger till “ickevävt”
Beräkning av innehåll i operationsset flytta till resultat?
 Är ingen beräkning i så ändrar till se bilaga
Källa saknas
 Lägger till källa om hur stor användningen av produkterna är

Källa efter citattecken som här till produktnamn
 Lägger inte till källa
Flytta till bakgrund eller diskussion
 Tar bor en del av meningen
Hänvisa till figuren
 Håller inte med, låter det stå som det är
Källa saknas
 Lägger till källa om hur stor användningen av produkterna är
Förtydliga vilken produkt dalarna använder
 Tar bort att dalarna använder någon annan produkt och att dalarna använder något
annat.
Källa saknas
 Lägger till källa om hur stor användningen av produkterna är
Kort introducerande text om 3.2.2 Förpackningsmaterial
 Lägger till ett kort intro
Ha figuren efter hänvisningen
 Håller inte med
Källa saknas
 Vi har vägt produkten själv så förtydligar det
Källa saknas
 Lägger till källa
Flytta en mening till metod
 Ändrar meningen till att vara mer allmän och hänvisar till metodavsnittet
En mening som inte finns med i källan
 Tar bort den delen som saknar källa
Ingen sifferbeteckning på en rubrik
 Det vill vi inte ha
Säga att avsnitten består av antaganden och slippa säga “antogs” hela tiden



Tar inte bort om antaganden i texten för vi kan inte säga att någonting “är” när det är
ett antagande. Varierar dock orden.

Förtydliga varför återvunnen pappersmassa inte bidrar till utsläpp
 Förtydligar varför
Förtydliga vilka processer vi tagit hänsyn till
 Håller inte med, tycker det är tydligt
Beskrivning av typ av hav
 Lägger till vilka som fanns att välja mellan i parenteser

4.1.2.1.6 Emissioner av bla bla  Mer koppling till rubriken i texten
 Förtydligar om utsläppen
Förklara värmevärdeskategori
 Vi håller inte med
Hänvisa till tabell i rapport istället för tabeller i Bilaga
 Håller med och ändrar det
Ge hänvisning till tabell
 Lägger till hänvisning
Syftningsfel i diskussion
 Håller med, förtydligar syftningen
En del i diskussionen om tillverkning som ska till teori
 Lägger till i metoden där vi pratar om PLA
Allmänna komentarer
Vill att vi lägger till förklarande texter under rubriker
 Det fixar vi
Vill att vi ändrar tempus i olika stycken
 Håller inte med om det de vill ska skrivas i presens
Inte använda personliga pronomen
 “sin” är ett possesivt pronomen så det ändrar vi inte men kollar igenom om något
personligt pronomen används

Lägga till ett avgränsningsstycke för osäkerhetsanalysen i diskussionen
 Det fixar vi

Bilaga

Bilaga
De beräknade värderna i denna bilaga är angivna med samma nogrannhet som angivits i dess källor. För de slutgiltiga värderna för eCO2 under varje rubrik används tre
värdesiffror. I slutrapporten är vissa av värderna avrundade då alla värdesiffror inte är
relevanta för storleken på resultaten.

1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

i
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För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
För att ta fram den årliga energin som producerats användes ekvation 4 nedan.
energi · 0, 0039 = utsläpp

mavf all · v · 0, 2778 = energi

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationsseten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1 702 st (Landstinget i Uppsala
län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1 700 st för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning för operationsset
i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).

ii
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2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg
2.2.2

(6)

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

3
3.1

(10)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssetet består till 62 % av växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör
65 % av produkten (3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.
Resterande 35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
iii
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Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 2 samt ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I ekvation 11 respektive ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.
(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från ekvation 11 och ekvation 12.
774, 4 + 3579, 3 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas

Utifrån data i tabell 1, tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 14 respektive ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

iv
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Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från ekvation 14 och ekvation 15.
8187, 4 + 1534, 0 = 9721, 4

3.3

kg eCO2
år

(16)

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i tabell 1, tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
ekvation 17, ekvation 18 respektive ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från ekvation 17, ekvation 18 och ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9

3.4

kg eCO2
år

(20)

Förpackningar till operationsset

I tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationsseten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

v

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
ekvation 1
ekvation 1
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Utifrån data i tabell 5, tabell 1, ekvation 6, ekvation 8 respektive ekvation 10 beräknades
de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.

(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

kg eCO2
år

(21)

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från ekvation 21, ekvation 22 och ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389, 3 + 5, 3 + 4, 4 = 399, 0

vi

kg eCO2
år

(24)
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4

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen av operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
ekvation 5, ekvation 6, ekvation 8 och ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2 019

3 457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6 341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3 457
3 457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9 480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 952
1 952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6 154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1 827

1 721

79,06

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläpp i tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

vii

kg eCO2
år

(26)
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4.3

Operationsset PP

I tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6 154
6 154

2 811
15,15

2 517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3 125

2 822

150,9

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 7 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

viii

kg eCO2
år

(27)
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4.4

Operationsset viskos

I tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med
hjälp av ekvation 25, ekvation 5 samt tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1 859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9 635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1 859
1 859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6 154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6 154
6 154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6 154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6 154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6 154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3 301

3 054

150,0

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 8 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

ix

kg eCO2
år

(28)
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5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning samt utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 2 samt ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från ekvation 29 samt ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år
x

(33)
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Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt ekvation 4, ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt ekvation 3 samt ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från ekvation 32, ekvation 34 samt ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xi

kg eCO2
år

(40)
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Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt ekvation 3 samt
ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 39, ekvation 40 samt ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 43 samt ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE. Både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
ekvation 2 samt ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt ekvation 4 samt ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt ekvation 3 samt ekvation 46.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

xii

kg eCO2
år

(47)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 45 samt ekvation 47.
kg eCO2
(48)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 48 samt ekvation
37.
11152 + 211, 4 = 11363, 4

11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av viskos under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
ekvation 3 samt ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt ekvation 2, ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
kg eCO2
2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt ekvation 4, ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet för
mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt ekvation 3
samt ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0
xiii

kg eCO2
år

(54)
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Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i ekvation 51, ekvation 52 samt ekvation 54.
kg eCO2
(55)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i ekvation 55 samt ekvation
37.
40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 9, tabell 10
samt tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4 353,7
399,0
1 893,1
4 475,9
11 121,7

Beräkning
ekvation 13
ekvation 23
ekvation 26
ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9 721,4
399,0
3 240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
ekvation 16
ekvation 23
ekvation 27
ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8 457,9
399,0
3 422,3
8 039,8
20 319,0

xiv

Beräkning
ekvation 20
ekvation 23
ekvation 28
ekvation 56
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Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482
xv

(60)
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Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från ekvation 62 med massan av en förpackning från ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från ekvation 61 och ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
135

xvi

(66)
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Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
6.2.2

(67)

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 67 och ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg

xvii

(71)
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6.3.2

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 st tvättlappar i skumplast och vid transport paketeras 30
st förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då årsförbrukningen var 108
075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta redovisas i ekvation 72.
Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar
från ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en wellpappkartong, detta redovisas i ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
(73)
30
Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från ekvation 71 och ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

xviii

(77)
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7
7.1

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

ekvation 1

Utifrån data i tabell 12 , tabell 1 samt ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 78.
kg eCO2
(78)
år
Utifrån data i tabell 13, tabell 1 samt ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i ekvation 79.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 14 samt tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

xix

Andel av förpackning [%]
100

Källa
ekvation 1
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Utifrån data i tabell 14, tabell 1 samt ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i ekvation 80.

(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

kg eCO2
år

(80)

Utifrån data i tabell 15, tabell 1 samt ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i ekvation 81
0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp skumplast

I tabell 16 samt tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i tabell 1 och tabell 16 samt ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i plastförpackningen.

(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

xx

kg eCO2
år

(83)
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Utifrån data i tabell 1, tabell 17 samt ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i eCO2
för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.

(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i ekvation 83 samt ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av växthusgaser
för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic 4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 61, ekvation 65
samt tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1 235,6

26,94

26,13

1,072

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i abell 18 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

xxi

kg eCO2
år

(86)
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8.2

Tork Mjuk Tvättlapp

I tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av ekvation 67, ekvation 70
och tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1 252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av tabell 1 och totalutsläppen i tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 006 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp skumplast

I tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936

Genom värden i tabell 1 och totalutsläppen i tabell 20 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9
xxii

kg eCO2
år

(88)
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9

Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)
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9.3

Tvättlapp skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från ekvation 71 och ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av ekvation 94 och ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7

xxiv

kg eCO2
år

(97)
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9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i tabell 21, tabell 22
samt tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
ekvation 78
ekvation 79
ekvation 86
ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
ekvation 80
ekvation 81
ekvation 87
ekvation 92

Tvättlapp skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1 145,3

xxv

Beräkning
ekvation 82
ekvation 85
ekvation 88
ekvation 97
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10

Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovisas beräkningar gällande ekonomiska aspekter för de olika produkterna.

10.1

Styckpris och årlig inköpskostnad

Styckpriset är för alla produkter utom operationsset PP och Tork Avtorkningspapper är
hämtade från Varuförsörjningen. Priset för operationssetet i PP antogs vara detsamma
som för operationssetet i PLA. För Tork Avtorkningspapper användes ekvation 98, där
inköpspriset per rulle divideras med antalet förbrukningsenheter per rulle.
20, 35
= 0, 0422 kr
(98)
482
Inköpspriset per rulle är hämtat från Varuförsörjningen och antal förbrukningsenheter
per rulle är beräknad enligt ekvation 59. tabell ?? nedan visar styckpriset för de olika
produkterna.
Tabell 24: Styckpris för de olika produkterna. Data för dessa parametrar hämtades från
Varuförsörjningen (2016a-e) och Widenmo (2016b) samt beräknades med ekvation 98.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

10.2

Styckpris [Kr]

Årsförbrukning

Årlig kostnad inköp [Kr]

71,4
71,4
70,39

1 700
1 700
1 700

121 380
121 380
119 663

0,0422
0,191
0,182

108 075
108 075
108 075

4 563
20 642
19 691

Förbränningskostnad

Det antogs att all massa från produkterna och deras förpackning förbränns när de
är förbrukade. Den årliga avfallsmassan är då densamma som ekvation 25, ekvation 65, ekvation 70 samt ekvation 77. Förbränningskostnaden beräknades utifrån att
förbränningskostnaden per kilogram multiplicerades med förbränningsmassan under ett
år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik Sköldstam på LUL (2016).
Tabell 25: Avfallsmassa, förbränningskostnad per kg samt per år för de olika produkterna.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Avfallsmassa [kg/år]

Kostnad förbränning [Kr/kg]

Kostnad förbränning [Kr/år]

6154
6154
6154

0,92
0,92
0,92

5 662
5 662
5 662

377,0
615,2
261,1

0,595
0,595
0,595

224
366
155
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10.3

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera den årliga kostnaden vid inköp från tabell 24 och förbränningskostnaden per år från tabell 25. Resultatet
ses nedan i tabell 26
Tabell 26: Den totala kostnaden för årsförbrukningen av respektive produkt.
Produkt
Operationsset
PLA
PP
Viskos
Tvättlappar
Tork Avtorkningspapper
Tork Mjuk Tvättlapp
Skumplast

Totalkostnad [Kr/år]

xxvii

127 042
127 042
125 325
4 787
21 008
19 847
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Varuförsörjningen (2016a). Artikelinformation, Opset universal PLA. Tillgänglig:
http://www.varor.lul.se/webbreg/content/artinfo.asp?artnr=49615 [2016-05-09]
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Inledning
Miljöpåverkan från de olika produkterna beror till stor del på hur och vart produkterna
framställts samt vilket/vilka material de består av. Materialen är i sin tur producerade på olika
sätt och består av mer eller mindre miljövänliga ämnen. Det är allmänt känt att exempelvis plast
som i grunden är framtaget från olja är mindre miljövänligt än en produkt som i huvudsak består
av cellulosa. I denna rapport listas samtliga material som de olika produkterna består av, detta för
att få en tydligare bild av vilka material som ska undersökas mer djupgående med hjälp av LCA
under senare del av projektet.

Cellulosa
Cellulosa är en huvudsaklig komponent i växters cellväggar, vilket medför att det är den
vanligast förekommande polymeren i naturen. Kolhydraten består av minst 3000
glukosmolekyler ihopkopplade i långa kedjor, mellan och inom vilka vätebindningar kan uppstå.
Detta ger upphov till skikt som har en delvis kristallin, med andra ord ordnad, struktur. (Eberson
& Borgström 2016).
Skikten kan sedan packas ytterligare genom att binda till varandra med van der
Waalsbindningar, vilket leder till att så kallade mikrofibriller bildas. Cellulosa har en hög
polymerisationsgrad, det vill säga är en polymer bestående av ett stort antal glukosenheter, och
detta faktum i kombination med bland annat de starka interaktionerna mellan polymerkedjorna
gör cellulosan till ett mycket starkt material som är olösligt i vatten (Ek 
et al.
2009, s. 7172, 98;
Gorse 
et al.
2012).
Cellulosa har vida användningsområden i dagens samhälle. Materialet nyttjas bland annat vid
tillverkning av papper och olika sorters textilier, och fungerar även som en komponent i olika
sorters plaster, klister och vissa sprängämnen efter bearbetning. Cellulosa används dessutom
inom exempelvis kostmetikaindustrin samt som förtjockningsmedel i livsmedel (Shokri &
Adibki 2013, s. 47; Encyclopaedia Britannica 2016
a
).

PEfilm
Polyetylen (PEfilm) är en termoplast bestående av polyeten (Nationalencyklopedin 2016c). Från
växter och träd framställs etanol. Eten produceras sedan från petroleumråvaror och polyeten kan
i sin tur tas fram genom polymerisatoion av eten (Petersson 2008, s.4 ). I denna process erhålls
biprodukten propen samt utsläpp av bensen och 1,3butadien. Dessa ämnen anses vara skadliga
för skogsmiljön (Petersson 2008, s.4).
Polyetylenplasten är en av de mest producerade plasterna i dagens samhälle då den har ett brett
användningsområde (Encyclopaedia Britannica 2016
d
). Termoplasten är gjord av fossila
bränslen. Polyeten anses dock tillsammans med polypropen vara en av de mer miljövänliga
biopolymerena på marknaden i jämförelse med exempelvis PVC. Många produkter som brukade
innehålla PVC innehåller därför idag istället PE som en miljöanpassing (Petersson 2008, s.4).
Det finns tre olika varianter av polyeten beroende på dess densitet; LDPE, MDPE samt HDPE
som står för låg, mellan och högdensitet PE (Nationalencyklopedin 2016b).
PLA
Polylaktid, även kallad PLA, är en alifatisk polyester som härstammar från naturliga
jordbruksresurser och används i en stor variation av produkter, till exempel kompostpåsar och
grönsaksförpackningar (Lee 
et al.
2012, s. 12; Shoji & Shinji 2010, s. 458). PLA används även
flitigt i medicinska sammanhang, exempelvis i form av textilier samt benfixeringsimplantat där
materialet sedan långsamt bryts ned av kroppens naturliga metabolism (Masatsugu 2010, s. 475;
Shuko & Yoshito 2010, ss. 446, 449). Materialet är uppmärksammat på grund av att det inte
härstammar från fossilbaserade resurser samt för att det biologiskt kan brytas ned i naturen i
slutet av dess livscykel (Lee 
et al.
2012, s. 267).
Tillverkningen av PLA utgår vanligtvis antingen från stärkelse, som utvinns från växter som
exempelvis majs, eller sockerarter, som härstammar ifrån grödor som sockerbetor. Sedan
utnyttjas mikroorgansimer i en fermentationsprocess där mjölksyra framställs av den
ursprungliga råvaran. Om tillverkningsprocessen utgår från stärkelse måste denna först brytas
ned till dextros eller andra sockerarter innan den kan fermenteras, men därefter kan processen
ske på samma sätt oavsett ursprungsråvara (Lee 
et al.
2012, s. 5, 5758).
PLA kan i detta steg sedan framställas genom två olika processer, polykondensering där
polylaktid direkt i ett direkt led framställs från mjölksyra eller en så kallad ”ringöppnande”
polymerisation, där mjölksyran först görs om till laktid innan den slutligen polymeriseras till
polylaktid, eller PLA. Den sistnämnda metoden är i regel den mest föredragna, bland annat då
den medför att utövaren erhåller mer kontroll över processen samt metoden har en lägre toxicitet
(Lee 
et al.
2012, ss. 57–58, 105).

Polypropen
Polypropen är uppbyggd av polymerer och används i termoplast, även kallad propenplast (PP).
Polymerer har en sterisk struktur (Terselius 2016b). Plast består oftast av polymerer i organiska
föreningar, men kan även innehålla oorgansiska föreningar då polymererna kan binda till kisel
(Terselius 2016a). Plast framställs av olja, det vill säga en ickeförnybar resurs. Termoplast är
dock ett återvinningsbart material då den kan omsmältas för att bilda nya produkter (Terselius
2016c). Att materialet kan omsmältas beror på dess kedjemolekylsstruktur. På grund av denna
struktur är termoplasten även löslig i liknande material (Terselius 2016c)
Termoplast kan vara både delkristallin eller amorf, vilket betyder att plasten har olika egenskaper
gällande faktorer så som hårdhet och smältpunkt. Vid produktion av termoplast sätts
tillsatsämnen till, däribland värmestabilisatorer och mineralfyllmedel, för att förbättra plastens
egenskaper (Terselius 2016c).
Termoplast är produceras idag i stor utsträckning. Produktionen av propenplast påverkar dock
klimatet genom utsläpp av koldioxid och är i flera jämförelser med andra polymerer inte att
föredra i detta avseende (Harding, K.G, Dennis, J.S, von Blottnitz, H., Harrison S.T.L. 2007).

Skumplast
Skumplast, även kallat polyesterskum eller cellplast är ett mjukt och luftigt plastmaterial med en
tydlig cellstruktur (Abena AB 2014; Nationalencyklopedin 2016
a
). De flesta plaster kan formas
till skumplast genom tillförsel av gas vid ett visst steg i tillverkningsprocessen (Encyclopaedia
Britannica 2016
b
). Miljöpåverkan vid tillverkning och användning av skumplast beror i stor grad
på vilken råvara plasten är baserad på. Den största delen av de plaster som förekommer inom
industrin idag är baserade på råolja eller naturgas men det finns även mer miljövänliga alternativ
som består av cellulosa (Terselius 2016a). Skumplast förekommer inom en mängd olika
användningsområden, några exempel är möbelstoppning, filter i köksfläktar och olika typer av
förpackningar (Encyclopaedia Britannica 2016
c
).

Viskos
Viskos är ett industriellt framställt material baserat på cellulosa eller bomull (Allt om Vetenskap,
2014). Materialet används främst inom textilindustrin där syntetiskt framställda textilfibrer står
för ungefär 50 % av den totala textilfiberkonsumtionen (Furvik 2016a). Viskosfibrer har
liknande materialegenskaper som bomull, hållbarheten för de olika materialen skiljer sig dock åt.
Strukturen för viskosfibrer är mindre hållbar än för bomullsfibrer, detta beror på att
viskosfibrernas struktur är mer oordnad samt består av kortare molekylkedjor jämfört med
bomullsfibrerna (Furvik 2016b).

Den huvudsakliga miljöpåverkan vid framställning av viskos beror på kemikalieanvändning samt
vattenförorening. Olika kemikalier tillsätts vid de olika processtegen, en uppskattning är att cirka
5,5 kg kemikalier används under den totala framställningsprocessen för ett kg viskos (Allt om
Vetenskap, 2014; Encyclopaedia Britannica 2016e). Även stora mängder vatten används under
framställningen, under processens gång blandas vatten och kemikalier vilket leder till stora
mängder förorenat vatten (Allt om Vetenskap 2014).
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Sammanfattning
Denna rapport är skriven inför litteraturstudien och sammanställer den information som hittats
om tidigare studier gjorda med LCA och inom området förbrukningsvaror.

Litteraturstudie - Tidigare undersökningar
Flertalet studier har gjorts på flergångsartiklar samt förbrukningsvaror med metoden LCA för
att undersöka miljöpåverkan från produkterna och hur man kan minska utsläpp genom att
välja produkter som är miljövänligare. Inom vården har ett antal av dessa studier genomförts
dock har ingen som behandlat just tvättlappar eller operationsdraperingar hittats. I en studie
undersöktes förlossningskit innehållandes en drapering som kan likna den som ska undersökas
vår studie, denna nämns nedan. Även studier genomförda på uppdrag av Uppsala Landsting
inom vården har tilldelats från kontaktperson på Landstinget. Relevanta studier listas nedan.
År 2014 utfördes en studie av studenter på miljö- och vattenteknikprogrammet i Uppsala. På
uppdrag av Uppsala Landsting undersöktes om valet av förbrukningsvaror inom vården kunde
hjälpa landstinget att uppnå sina miljömål. Livscykelanalyser på två olika typer av
kompressuppsamlare, två olika typer av besöksrockar samt två olika typer av operationsskålar
utfördes för att beskatta utsläppen av koldioxid från varje produkt. Livscykelanalyserna
begränsades till produktion, transport och avfallshantering. Även en ekonomisk analys av
förbrukningsvarorna beräknades. I studiens resultat framgick att vissa av förbrukningsvarorna
släppte ut mindre koldioxid under sin livscykel och genom att välja dessa kunde Landstinget
minska sina utsläpp (Holmberg et al. 2014).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro Landsting undersöktes två typer av tvättskålar samt
tre typer av packskynken i miljösynpunkt. Miljöpåverkan definierades i flertalet typer så som
försurning, klimatpåverkan, övergödning, växthus effekt mätt i koldioxid (CO ) ekvivalenter
etc. Avgränsningar i analysen för skålsettet sattes till produktion av råvaror, tillverkning av
skålsett, paketering och sterilisering samt resthantering. För packskynkena sattes gränser till
produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt resthantering. Resultatet av studien
visade att den ena av tvättskålarna, som var en flergångsprodukt var mycket bättre i
2

miljösynpunk än den engångsskål som också undersöktes. Ett lika tydligt resultat för
packskynkerna gick inte att fastställa, dock var packskynkena gjorda av cellulosa något bättre
(Rúna Kristinsdóttir & Roos 2013).
I en annan rapport utförd av Sweco, på uppdrag av Uppsala Landsting, har matlådor i plast,
glas och aluminium analyserats i miljöaspekt med hjälp av LCA. Begränsningar till
produktion, användning och avfallshantering sattes för analysen. I begreppet miljöpåverkan
ingick försurning, klimatpåverkan, marknära ozon samt övergödning. Klimatpåverkan
beräknades i CO ekvivalenter, där flertalet växthusgaser togs i beaktning. Matlådan i plast
som även var en förbrukningsvara hade störst miljöpåverkan enligt studien medan
metallmatlådan hade lägst påverkan (Mikusinska 2015).
2

I USA har klimatpåverkan från anpassade kit som används vid förlossning undersökts. Kitten
var förpaketerade och innehöll sterila instrument och produkter så som handdukar, drapering,
plasthandskar och klämmor. En livscykelanalys utfördes på produkterna som delades in
beroende på vilket material de bestod av. I de flesta fall bestod kitten till störst del av
polypropen och därefter bomull. I studiens resultat visas att bomullen bidrog till den största
klimatpåverkan, mätt i CO ekvivalenter, trots att det fanns en större del polypropen i kitten
(Campion et al. 2015).
2

På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet IFEU
Heidelberg år 2006 en livscykelanalys för att undersöka miljöpåverkan från en plastbehållare
med sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att jämföra miljöpåverkan
från företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA) med resultaten från samma sorts
produkt i andra material, polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) och en särskild variant
av polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några olika steg i produkternas livscykler:
tillverkningen av plastpellets, transporter, produktion av plastbehållarna samt återvinning och
avfallshantering. Livscykelanalysens resultat tydde på att PLA bidrog med en mindre
miljöpåverkan än de övriga materialen när det gällde kategorierna klimatförändringar (i
enheten CO ekvivalenter), konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I övriga
undersökta kategorier som bland annat försurning, övergödning och utsläpp av grova partiklar
(PM ) var PLA inte det bästa alternativet (Detzel & Krüger 2006).
2
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Sammanfattning
En rapport om Landstinget i Uppsala läns miljömål och om hur klimatpåverkan av
koldioxid bedöms i olika undersökningar.

Miljömål – LUL
Klimatet i världen förändras till stor del på grund av den antropogena ökningen av
växthusgaser i atmosfären. Den växthusgas som bidrar mest till denna förändring är
koldioxid med 60 procent, som släpps ut främst vid förbränning av fossila bränslen
från till exempel industriprocesser och transport (Världsnaturfonden WWF 2015).
Enligt FN:s klimatpanel kommer denna förändring i klimatet att bli större för
nordligare länder än vad den blir genomsnittligt i världen. För att minska förändringen
i klimatet rekommenderas att ökningen av temperaturen i grader celsius hålls under
två grader fram till 2100 vilket innebär att koldioxidhalten, vilken har ökat med 40 %
sedan 1800-talet, måste stabiliseras (Kjellström et al. 2013, s. 37; Kjellström et al.
2013, s. 22).
Ett av Sveriges miljömål är att få en begränsad klimatpåverkan vilket planeras att
göras genom att halten av växthusgaser i atmosfären ska hållas på en nivå där
människans påverkan på klimatet ej är farlig (Naturvårdsverket 2015). Detta miljömål
kan kopplas till Landstinget i Uppsala läns (LUL) miljöprogram om minskad
klimatpåverkan från förbrukningsvaror.
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets
minskningslista med 15 procent fram till 2018, jämfört med 2014. Det är främst
vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta regler
kring hygien- och effektivitetskrav för en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterialen är i plast som är framställt av fossil olja vilket vid produktion
och förbränning leder till utsläpp av koldioxid (Landstinget i Uppsala län 2014).
För vissa förbrukningsmaterial gäller det att användningen är nödvändig. Ett exempel
är att minska risken för vårdrelaterade infektioner med plasthandskar. Detta gör att en
minskning av användandet inte alltid är möjlig utan en jämförelse av olika alternativ
av en produkt för att se vilken som ger ett större utsläpp av koldioxid är på plats
(Landstinget i Uppsala län 2014).
För att nå detta mål har LUL ställt upp vissa åtgärder som ska utföras:
• Se över de förbrukningsvaror som landstinget har till förfogande för att
identifiera för vilka användandet kan minskas.
• Göra det lättare för beställare och andra som är kopplade till produktval att
göra mer klimatsmarta val av produkter.
• Samarbeta med de andra landstingen inom Varuförsörjningen vid
upphandlingar.
• Utreda miljöpåverkan av användandet av förbrukningsvaror.
(Landstinget i Uppsala län 2014)
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Koldioxid
I takt med en ökad befolkning i världen ökar även utsläppen av växthusgaser vilket
resulterar i ett varmare klimat. Hur mycket av jordens värmestrålning en växthusgas
absorberar och strålar ut varierar mellan de olika gaserna. För att lättare kunna
jämföra hur klimatet påverkas av dem kan mängderna av gaserna beräknas om till
koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter relaterar en mängd av en gas till hur
stor växthuseffekten blir, mätt i den mängd koldioxid som ger samma påverkan
(Nationalencyklopedin 2016).
I många fall kan utsläppet av koldioxid vara så pass större relativt utsläppen för de
andra gaserna att de kan försummas vid beräkningar (Karlsson & Pigretti Öhman
2005). I sådana fall kan istället koldioxidavtrycket undersökas för att få en bra
uppskattning av hur stor den antropogena växthuseffekten är. För att bestämma
koldioxidavtryck för en produkt eller en process brukar oftast mängden koldioxid och
andra växthusgaser som släpps ut under en livstid beräknas (Boonniteewanich et al.
2014). Det är viktigt att öka användningen av förnybar energi och se till att minska
koldioxidavtrycket under en hel livscykel för produkter och processer (Foo & Tan
2015;Boonniteewanich et al. 2014).
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(2014). Evaluation of Carbon Footprint of Bioplastic Straw Compared to Petroleum
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DOI: 10.1016/j.psep.2015.11.007
Karlsson, M. & Pigretti Öhman, D. (2005). Material consumption in the healthcare
sector: Strategies to reduce its impact on climate change—The case of Region Scania
in South Sweden. Journal of Cleaner Production, 13(10-11), ss. 1071–1081. DOI:
10.1016/j.clepro.2004.12.012
Nationalencyklopedin (2016). Koldioxidekvivalent. I Nationalencyklopedin.
Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/koldioxidekvivalent. [2016-04-15].

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
L

Dokumentkod
W-16-47/L-04

Datum
2016-04-12

Ersätter

Författare
Christelle Kalla
Handledare
Conny Larsson

Rapportnamn
Livscykelanalys

Sammanfattning
En LCA ger ett resultat av hur en produkt påverkar miljön genom hela dess livscykel.
Genomförandet av en LCA beskrivs överskådligt i denna rapport.

Livscykelanalys	
  
En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur
en produkt påverkar miljön. Resultat för analysen kan användas som underlag för
olika beslut exempelvis vid jämförelse av liknande produkters miljöpåverkan
(Carlson. R & Pålsson. A-C 2011, s. 12). Analysen undersöker produktens
sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen från
utvinning av naturresurser till att de blir avfall. (a.a., s. 24).

Ord och begrepp inom LCA
Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta
en vara eller en tjänst (a.a., s. 7).

Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att göra miljöanalysen relativt
vilken funktion produkten ska uppfylla då detta varierar mellan olika produkters. Det
behövs därför en siffermässig storlek för funktionen att jämföra med (a.a., ss. 58-59),
vilket exempelvis kan vara antalet tvättlappar per volym vatten.

Processer
Vid tillverkningprocessen av en produkt åtgår resurser i from av råvaror, energi och
annan förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den
resursen ska kunna levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna
förgrening av resurser och processer kan upprepas till att en förgrenad resurs utvinns
direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter,
krackning och kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis
markberedning, odling, avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och
mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).

Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i hela
livscykeln(a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas enhetsprocesser och dessa
kan variera i storlek, beroende på vilken data som finns tillgänglig samt vilken
detaljgrad som studien valt att utgå ifrån (a.a., ss. 50-51). Ett fullständigt
produktsystem innehåller bara in- och utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).

Val av miljöpåverkan
För att få ett entydigt resultat ska det beslutas vilken miljöpåverkan som analysen ska
ta hänsyn till. En lokal miljöpåverkan kan innefatta exempelvis närboende människors
hälsa vid utsläpp i närmiljön av dioxider och tungmetaller. En global miljöpåverkan är
exempelvis den globala uppvärmingen som är en följd av utsläpp av bland annat
växthusgaserna koldioxid och metan. För att få ett tolkningsbart resultat på den
miljöpåverkan som är av intresse finns det olika beräkningsmodeller för varje typ av
bidragande utsläpp. Resultatet från varje utsläpp summeras för att få ett siffervärde på
hur produkten påverkar miljön ur den önskade synvinkeln (a.a., ss. 7-8).

Genomförande av en LCA
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien
som är en standrad för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat
principer, krav, vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här
nedan presenteras en tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011)
baserat på SS-EN ISO 14040, SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning,
inventeringsanalys, miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon
stegprincip där nästa fas avlöser den föregående utan varje fas behöver justeras allt
eftersom ny information tillkommer under analysens gång (a.a., ss. 48-49.)
Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska göras.
Produkten som LCAn ska omfatta definieras och målet och syftet med analysen samt
vem resultatet ska presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med
avgränsningar skissas, vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till samt
vilken typ av data analysen ska arbeta med bestäms.
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i
produktsystemet. Datan bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta
det fortsatta arbetet med analysen. I denna fas färdigställs det preliminära
produktsystemet så det passar den befintliga datan.
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den
bestämda miljöaspekten baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla
processers bidrag till utsläpp beräknas enligt olika modeller för att kunna summeras
för att kunna ge ett resultat för hela produktsystemet (a. a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare.
Dessa tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade
(a.a., s. 48).

Referenser
Carlson, R. & Pålsson, A.-C. (2011). Livscykelanalys - ringar på vattnet. 2. uppl.
Göteborg: SIS Förlag.
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Inledning
Inom sjukvården används förbrukningsvaror i hög utsträckning vilket har en stor påverkan på
miljön. Att nå landstingets miljömål om minskade utsläpp samtidigt som vården inte får
försämras är en stor utmaning. I denna rapport presenteras bakgrundsinformation om de valda
områdena i undersökningen, dvs. geriatriken och operationsrummet, för att bättre förstå den
komplexa frågan.

Geriatrik
Geriatrik är läran om åldersrelaterade sjukdomar. Denna långvårdsmedicin är en särskild
verksamhet i Sveriges sjuvård sedan mitten av 1900talet. Vården riktar sig mot personer äldre
än 65 år drabbade av sjukdomar relaterade till åldring (Dehlin, 2016). Geriatrikavdelningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar med sin vård att “bota och rehablitera” samt “
lindra
smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga” (Akademiska sjukhuset, 2016).
Äldre är extra utsatta för smittspridning på grund av ett nedsatt infektionsförsvar
(Vårdhandboken, 2015c). Inom geriatriken står därför hygienrutiner i stort fokus då patienterna
ofta kan behöva stöd med detta moment. Till följd av detta åtgår en stor mängd
förbrukningsvaror, däribland tvättlappar. På grund av smittrisken vid använda hygienartiklar
förbränns de flesta förbrukningsvarorna istället för att gå till återvinning, vilket ger en stor
påverkan på miljön.

Operation
Det finns en stor risk för infektion i sårområdet efter en operation (Vårdhandboken, 2016a). I
operationsrum är det därför viktigt med sterila material och instrument för att eliminera
smittspridning till öppna sår. Operationspersonal skall bära särskilda kläder och skor, samt följa
noggranna instruktioner gällande hygien och rengöring (Vårdhandboken, 2016b).

Vid operation används operationsset för att skilja det sterila sårområdet från den ickesterila
kroppen och därigenom förhindra att bakterier når såret (3M, 2016). Eftersom operationsseten
blir kontaminerade av blod och kroppsvätskor kan de inte återvinnas utan måste förbrännas.
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Sammanfattning
Denna rapport sammanfattar information om tillverkningsland, transporter och allmän
data kring operationssettet i viskos samt de olika materialen som ingår i produkten.

Operationsset viskos
Om produkten
Operationsdraperingen i viskos kommer från tillverkaren Codan Triplus AB. Settet
innehåller flertalet komponenter, däribland fyra stycken handdukar, ett
instrumentbordslakan, operationslakan med häfta. Häftämnet är baserat på akryl och
saknar enligt tillverkaren lösningsmedel. Draperingarna i settet har ett ytskikt av ickevävd, så kallad nonvowen, viskos, ett mellanskikt av polyetenfilm (PE-film) och ett
undre skikt av polypropen (PP) (Codan Triplus 2016a). Materialen är EtOsteriliserade, vilket innebär att de har behandlats med den bakteriedödande gasen
etenoxid (Eurotherm 2016).
Viktförhållandena mellan de olika materialen som ingår i operationssettet är okända,
men för enkelhetens skull antas varje material utgöra en tredjedel av den färdiga
produkten.

Tillverkningsland
Viskos
Viskosen antas vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet har världens
största produktionskapacitet av viskosfibrer samt då företaget Zhejiang Fulida co. som
år 2011 var en av landets största producenter av viskos har en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335)

PE-film (LLDPE)
Operationsdraperingens mellanskikt av PE-film antas bestå av så kallad linjär
lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna variant är en vanlig komponent i mjukare
material som plastpåsar och olika sorters plastfilmer (Plastics Europe 2008).
Materialet som ingår i operationsdraperingen antas produceras i Freeport, en stad i
delstaten Texas i USA, där företaget Dow Chemicals som är en av världens största
producenter av LLDPE har en fabrik (Dow Chemicals 2014; Liping 2015).

PP
Materialet är enligt leverantören till operationssettet i PP tillverkat i Kina, dock
saknas information kring själva tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket
polypropen transporteras från Shanghai antas materialet vara producerat i staden.
Denna tillverkningsort antas även gälla för PP-materialet i operationsdraperingen i
viskos.

Färdig operationsdrapering
Operationsdraperingen antas produceras i Rohrdorf i Tyskland då Sengewald
Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan Triplus AB, tillverkar
operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group 2013;
Varuförsörjningen 2016).

Förpackningsmaterial
Landstinget i Uppsala län (LUL) har särskilda förpackningskrav gällande sterila
produkter. Varje enskild produkt måste omslutas av en icke återförslutningsbar
produktförpackning, som sedan packas tillsammans med andra produkter av samma
sort i en så kallad avdelningsförpackning. Slutligen förpackas
avdelningsförpackningarna i ett större emballage, en transportförpackning (Widenmo
2016a).

Figur 1. De olika varianterna av förpackningar kring operationssetten och hur de
packas.
För detta operationsset antas de olika förpackningarna packas enligt Figur 1 ovan, det
vill säga fem stycken produktförpackningar i en avdelningsförpackning och två
avdelningsförpackningar i en transportförpackning. Detta då det liknande
operationssettet i PP packas på detta sätt (Evercare 2015).
Klimatpåverkan från samtliga produktmaterials förpackningar vid transport till
produktfabriken försummas i denna studie. Även förpackningsmaterialens transporter
till orten för packning av det färdiga operationssettet försummas, men utsläppen från
deras tillverkning ingår i produktens livscykelanalys (LCA).

Kartong
Setten med operationsdraperingar är förpackade med två kartonger, en större och en
mindre. Avdelningsförpackningen antas väga 600 g enligt jämförelser med andra
kartonger av liknande storlek. Transportförpackningen antas väga 1000 g då det ryms
två avdelningsförpackningar i en större förpackning.

PE-film (HDPE)
Produktförpackningen antas bestå av högdensitetspolyeten (HDPE) med vikten 120 g
då en liknande förpackning i operationssettet i PP gör det (Evercare 2015; Widenmo
2016a).

Transporter
Viskos
Materialet antas fraktas med en tung lastbil med släp från fabriken i Hangzhou till
Shanghai, båda städerna i Kina. Därefter gör antagandet att det transporteras med båt
till Hamburg i Tyskland, då hamnen är landets största (Thomsen 2016). Sedan
levereras viskosmaterialet med en tung lastbil med släp till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas.

PE-film (LLDPE)
Ett antagande görs att materialet färdas med båt från Freeport, USA, till hamnen i
Hamburg. Därefter antas det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf med en tung
lastbil med släp.

PP
Materialet antas fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter transporteras
det med en tung lastbil med släp till fabriken för tillverkning av själva
operationsdraperingarna i Rohrdorf.

Färdig operationsdrapering
De färdiga operationsdraperingarna antas sedan transporteras från Rohrdorf i
Tyskland till Mediqs lager i Kungsbacka utanför Göteborg med en tung lastbil med
släp. En viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan Rostock,
Tyskland, och Gedser, Danmark (Google 2016e). Enligt beställaren fraktas sedan
operationssetten från Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala, varifrån de
slutligen levereras till Enköpings lasarett med en tung lastbil med släp. I slutet av
draperingarnas livscykler transporteras de med sopbil till Vattenfalls anläggning i
stadsdelen Boländerna i Uppsala för förbränning (Widenmo 2016b).

Förbränning
Samtliga produkter samt förpackningar antas förbrännas vid Vattenfalls
förbränningsanläggning i Uppsala.

Utsläpp
Tillverkning av material
I Tabell 1 nedan presenteras koldioxid-, metan och lustgasutsläpp vid tillverkning av
produktmaterialen, samt deras tillverkningsland.
I brist på information kring utsläpp vid viskosproduktionen används istället data för
tillverkningen av bomullsfibrer. Antagandet att materialens tillverkningsprocesser ger
liknande värden på utsläpp baseras på att de båda härstammar från cellulosa.
Tabell 1. Data för tillverkning av produktens material.
Data/fakta
Vilket/vilka material

Viskos

PE-film (LLDPE)

PP

Tillverkningsland

Kina

USA

Kina

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg Co2/kg material]

0,33512

1,4839

1,6632

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Inga fossila
utsläpp

0,014006

0,011783

Utsläpp av kväveoxider
vid tillverkning av
material
[kg NOx/kg material]

0,0060723

0,0029536

0,0032868

Kommentarer

(Jewell 2012)

(Hischier 2011c)

(Hischier 2011d)

Tillverkning av förpackningsmaterial
Alla produkter med kartongförpackning som ingår i den stora rapporten antas bestå av
samma sorts kartong med samma utsläpp. För utsläpp av CO2 vid tillverkning av
materialet kartong antas värdet för koldioxidutsläppet per kilogram tillverkad produkt
stämma överens med siffror från SCA:s pappersbruk i Östrand. Detta eftersom bland
annat kartong tillverkas vid pappersbruket. Se Tabell 2 för tillverkningsdata för
förpackningsmaterialen.
Tabell 2. Data för tillverkning av förpackningsmaterialen.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Kartong

PE-plast
(HDPE)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning
av material
[kg CO2/kg material]

0,02576

1,556

Kartong: (SCA
2015)
HDPE:
(Hischier
2011b)

Utsläpp av metan vid tillverkning
av material
[kg metan/kg material]

Data saknas

0,0141

HDPE:
(Hischier
2011b)

Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av material
[kg NOx /kg material]

0,0002

0,00323

Kartong:
(Hischier
2011a)
HDPE:
(Hischier
2011b)

Vikt förpackningsmaterial [kg]

1+0,6

0,12

Tillverkning av produkt
Det färdiga operationssettets vikt antas vara samma som vikten för operationssettet i
PP då mer exakt data saknas. Vikten samt produktens tillverkningsland presenteras i
Tabell 3.
Tabell 3. Den färdiga produktens tillverkningsland och vikt.
Data/fakta
Tillverkningsland

Tyskland

Vikt för färdig produkt [kg]

3,28

Kommentarer

(Widenmo 2016a)

Transport
I Tabell 4 presenteras transportdata för operationssettet samt dess enskilda
produktmaterial. För att beräkna utsläppen från transporterna användes verktyget
NTMCalc Basic 4.0 som är utvecklat av Network for Transport Measures (2016).
Vid beräkning av utsläppen från tung lastbil med släp antas fordonsvikten 28-34 ton.
Vid beräkningen av utsläpp av resan mellan Enköpings lasarett och
förbränningsanläggningen i Uppsala antas sopbilen vara en så kallad rigid truck med
vikten 14-20 ton. Båtarna från Shanghai och Freeport antas vara så kallade container
ships, där vattentypen mellan Shanghai och Hamburg i NTMCalc Basic 4.0 väljs som
ocean och vattentypen mellan Freeport och Hamburg väljs som large ocean. Färjan
mellan Rostock och Gedser antas vara ett så kallat general cargo ship och vattentypen
vid transporten väljs som regional.
Vid transporterna av de separata produktmaterialen antas lastvikten vara 1858,67 kg,
baserat på vikten av respektive material i en årsförbrukning av operationssettet.
Förpackningarnas vikt försummas i denna lastvikt. Vid samtliga transporter av den
färdiga produkten antas en lastvikt på 6154 kg, baserad på vikten av en
årsförbrukning av operationssetten (se tabell 6) samt vikten av en årsförbrukning av
samtliga förpackningar. Se appendix för beräkningar.
Tabell 4. Sträckor samt fordonstyper för transporter av de olika materialen samt den
färdiga produkten.
Sträcka
[km]

Fordon

Delsträcka

Utsläpp [kg]

Kommentarer

Tung lastbil
med släp

Hangzhou -> CO2: 26,2
Sträcka: (Google
Shanghai
CH4: 0,02541 2016c)
N2O: 0,001043

20468

Båt

Shanghai ->
Hamburg

CO2: 834,9
CH4: 0,7474
N2O: 0,04111

Sträcka:
(Portworld 2016b)

842

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

Sträcka: (Google
2016b)

Från materialfabrik till 9635
Hamburg

Båt

Freeport ->
Hamburg

CO2: 297,4
CH4: 0,2663
N2O: 0,01464

Sträcka:
(Portworld 2016a)

Hamburg till
produktfabrik

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

Viskos
Från materialfabrik till 177
Hamburg

Hamburg till
produktfabrik
PE-film

842

Sträcka
[km]

Fordon

Delsträcka

Utsläpp [kg]

Kommentarer

PP
Från materialfabrik till 20468
Hamburg

Båt

Shanghai ->
Hamburg

CO2: 834,9
CH4: 0,7474
N2O: 0,04111

Hamburg till
produktfabrik

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

851,7

Tung lastbil
med släp

Rohrdorf ->
Rostock

CO2: 417,5
CH4: 0,4049
N2O: 0,01661

48,9

Färja

Rostock ->
Gedser

CO2: 4,568
Sträcka: (Google
CH4: 0,004084 2016e)
N2O: 0,0002155

434,5

Tung lastbil
med släp

Gedser ->
Kungsbacka

CO2: 213,0
Sträcka: (Google
CH4: 0,2066
2016e)
N2O: 0,008475

Från återförsäljaren
till Uppsala

476

Tung lastbil
med släp

Kungsbacka
-> Uppsala

CO2: 233,3
Sträcka: (Google
CH4: 0,2263
2016d)
N2O: 0,009284

Uppsala till Enköping

50,1

Tung lastbil
med släp

Uppsala ->
Enköping

CO2: 24,56
Sträcka: (Google
CH4: 0,02382 2016f)
N2O: 0,0009772

Från Enköping till
Vattenfall i
Boländerna

53,5

Sopbil

Enköping ->
Uppsala

CO2: 41,14
Sträcka: (Google
CH4: 0,03990 2016a)
N2O: 0,001667

Summa sträcka

55188,7

Vikt produkt +
förpackning [kg]

3,28+1+
0,6+0,12
=5

842

Färdig operationsdrapering
Från produktfabrik till
återförsäljaren (Mediq
i Kungsbacka)

Sträcka: (Google
2016e)

Avfallshantering
I Tabell 5 visas data för koldioxidutsläpp och värmevärden vid förbränning av
produktmaterialen samt förpackningsmaterialet. Vid förbränning av
kartongförpackningarna antas det totala utsläppet vara kolneutralt eftersom materialet
baseras på biobränslen (SCA 2015). Samma antagande gäller även materialet viskos,
som tillverkas från cellulosa (Karlsson 2016). I tabellen antas att materialen LLDPE,
HDPE och PP kan räknas som mjukplast, medan viskos antas tillhöra kategorin textil.
Tabell 5. Utsläpp av koldioxid samt värmevärden för produktmaterialen respektive
förpackningsmaterialen.
Data

Kommentarer

Viskos: 0
LLDPE: 2
PP: 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av förpackningsmaterial Kartong: 0
[kg CO2/kg material]
HDPE: 2

(Karlsson 2016)

Värmevärde produktmaterial
[MJ/kg]

Viskos: 14,5
LLDPE: 35
PP: 35

(Karlsson 2016)
Värdet för viskos är ett uppskattat
medelvärde från värmevärdena 13-16
MJ/kg för textil och de övriga är
uppskattade medelvärden av
värmevärdena 24-46 MJ/kg för
mjukplast.

Värmevärde förpackningsmaterial
[MJ/kg]

Kartong: 20
HDPE: 35

Kartong: (Boverket 2008)
HDPE: (Karlsson 2016)
Värdet för HDPE är ett uppskattat
medelvärde av värmevärdena 24-46 för
mjukplast.

Förbränning av produktmaterial
[kg CO2/kg material]

Ekonomi
I Tabell 6 presenteras ekonomiska data, årsförbrukning samt förbränningsmängd av
det färdiga operationssettet. Vid beräkningar förenklades årsförbrukningen till 1700 st
operationsset. Då allt antas förbrännas är förbränningsmängden och vikten av en
årsförbrukning av operationssettet samt dess förpackningar densamma.
Tabell 6. Den färdiga produktens pris, årsförbrukning, förbränningskostnad samt
förbränningsmängd.
Styckpris [kr]

70,39

(Varuförsörjningen
2016)

Årsförbrukning [st]

1702

(Landstinget i
Uppsala län 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,92

(Widenmo 2016a)

Förbränningsmängd [kg/år]

6154
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Appendix
Beräkning av produktmaterialens vikter
Antar att varje materials vikt utgör en tredjedel av operationssettet.
Vikt op-set: 3,28kg
Vikt viskos: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Vikt LLDPE: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Vikt PP: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Årsförbrukning operationsset: 1702 st
Avrundar för förenkling av senare beräkningar till 1700 st
Vikt årsförbrukning viskos: 3,28/3*1700≈1858,67kg
Vikt årsförbrukning LLDPE: 3,28/3*1700≈1858,67kg
Vikt årsförbrukning PP: 3,28/3*1700≈1858,67kg

Beräkning av lastvikt
Antal: 1702 st op-set (årsförbrukning)
Vikt op-set: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 op-set krävs 10 plastförpackningar, 2 avdelningsförpackningar och 1
transportförpackning.
Avrunda antal till 1700st.
Dela på 10 för att få fram hur många stora kartonger vi har:
→ 170 stora kartonger
→ 170x2=340 st små kartonger
→ 1700 produktförpackningar
Tot. vikt stora kartonger: 170x1=170kg
Tot. vikt små kartonger: 340x0,6= 204kg
Tot. vikt plastpåsar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt op-set: 1700x3,28=5576kg
SUMMA: 6154 kg är vikten av en årsförbrukning.
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Rapportnamn
Litteraturstudie – LUL:s miljömål & koldioxid

Sammanfattning
En rapport om Landstinget i Uppsala läns miljömål och om hur klimatpåverkan av
koldioxid bedöms i olika undersökningar.

Miljömål – LUL
Klimatet i världen förändras till stor del på grund av den antropogena ökningen av
växthusgaser i atmosfären. Den växthusgas som bidrar mest till denna förändring är
koldioxid med 60 procent, som släpps ut främst vid förbränning av fossila bränslen
från till exempel industriprocesser och transport (Världsnaturfonden WWF 2015).
Enligt FN:s klimatpanel kommer denna förändring i klimatet att bli större för
nordligare länder än vad den blir genomsnittligt i världen. För att minska förändringen
i klimatet rekommenderas att ökningen av temperaturen i grader celsius hålls under
två grader fram till 2100 vilket innebär att koldioxidhalten, vilken har ökat med 40 %
sedan 1800-talet, måste stabiliseras (Kjellström et al. 2013, s. 37; Kjellström et al.
2013, s. 22).
Ett av Sveriges miljömål är att få en begränsad klimatpåverkan vilket planeras att
göras genom att halten av växthusgaser i atmosfären ska hållas på en nivå där
människans påverkan på klimatet ej är farlig (Naturvårdsverket 2015). Detta miljömål
kan kopplas till Landstinget i Uppsala läns (LUL) miljöprogram om minskad
klimatpåverkan från förbrukningsvaror.
LUL:s mål är att minska användningen av förbrukningsvarorna på landstingets
minskningslista med 15 procent fram till 2018, jämfört med 2014. Det är främst
vården som har en stor konsumtion av förbrukningsmaterial då det finns strikta regler
kring hygien- och effektivitetskrav för en hög patientsäkerhet. De flesta
förbrukningsmaterialen är i plast som är framställt av fossil olja vilket vid produktion
och förbränning leder till utsläpp av koldioxid (Landstinget i Uppsala län 2014).
För vissa förbrukningsmaterial gäller det att användningen är nödvändig. Ett exempel
är att minska risken för vårdrelaterade infektioner med plasthandskar. Detta gör att en
minskning av användandet inte alltid är möjlig utan en jämförelse av olika alternativ
av en produkt för att se vilken som ger ett större utsläpp av koldioxid är på plats
(Landstinget i Uppsala län 2014).
För att nå detta mål har LUL ställt upp vissa åtgärder som ska utföras:
• Se över de förbrukningsvaror som landstinget har till förfogande för att
identifiera för vilka användandet kan minskas.
• Göra det lättare för beställare och andra som är kopplade till produktval att
göra mer klimatsmarta val av produkter.
• Samarbeta med de andra landstingen inom Varuförsörjningen vid
upphandlingar.
• Utreda miljöpåverkan av användandet av förbrukningsvaror.
(Landstinget i Uppsala län 2014)
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Koldioxid
I takt med en ökad befolkning i världen ökar även utsläppen av växthusgaser vilket
resulterar i ett varmare klimat. Hur mycket av jordens värmestrålning en växthusgas
absorberar och strålar ut varierar mellan de olika gaserna. För att lättare kunna
jämföra hur klimatet påverkas av dem kan mängderna av gaserna beräknas om till
koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter relaterar en mängd av en gas till hur
stor växthuseffekten blir, mätt i den mängd koldioxid som ger samma påverkan
(Nationalencyklopedin 2016).
I många fall kan utsläppet av koldioxid vara så pass större relativt utsläppen för de
andra gaserna att de kan försummas vid beräkningar (Karlsson & Pigretti Öhman
2005). I sådana fall kan istället koldioxidavtrycket undersökas för att få en bra
uppskattning av hur stor den antropogena växthuseffekten är. För att bestämma
koldioxidavtryck för en produkt eller en process brukar oftast mängden koldioxid och
andra växthusgaser som släpps ut under en livstid beräknas (Boonniteewanich et al.
2014). Det är viktigt att öka användningen av förnybar energi och se till att minska
koldioxidavtrycket under en hel livscykel för produkter och processer (Foo & Tan
2015;Boonniteewanich et al. 2014).
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Rapportnamn
Litteraturstudie  Tidigare undersökningar

Sammanfattning
Denna rapport är skriven inför litteraturstudien och sammanställer den information som hittats
om tidigare studier gjorda med LCA och inom området förbrukningsvaror.

Litteraturstudie  Tidigare undersökningar
Flertalet studier har gjorts på flergångsartiklar samt förbrukningsvaror med metoden LCA för
att undersöka miljöpåverkan från produkterna och hur man kan minska utsläpp genom att
välja produkter som är miljövänligare. Inom vården har ett antal av dessa studier genomförts
dock har ingen som behandlat just tvättlappar eller operationsdraperingar hittats. I en studie
undersöktes förlossningsset innehållandes en drapering som kan likna den som ska
undersökas vår studie, denna nämns nedan. Även studier genomförda på uppdrag av Uppsala
landsting inom vården har tilldelats från kontaktperson på landstinget. Relevanta studier listas
nedan.
År 2014 utfördes en studie av studenter på Civilinjengörsprogrammet i miljö och
vattenteknikprogrammet i Uppsala. På uppdrag av Uppsala landsting undersöktes om valet av
förbrukningsvaror inom vården kunde hjälpa landstinget att uppnå sina miljömål.
Livscykelanalyser på två olika typer av kompressuppsamlare, två olika typer av besöksrockar
samt två olika typer av operationsskålar utfördes för att beskatta utsläppen av koldioxid från
varje produkt. Livscykelanalyserna begränsades till produktion, transport och
avfallshantering. Även en ekonomisk analys av förbrukningsvarorna beräknades. I studiens
resultat framgick att vissa av förbrukningsvarorna släppte ut mindre koldioxid under sin
livscykel och genom att välja dessa kunde landstinget minska sina utsläpp (Holmberg 
et al.
2014).
I en rapport skriven på uppdrag av Örebro landsting undersöktes två typer av tvättskålar samt
tre typer av packskynken i miljösynpunkt. Miljöpåverkan definierades i flertalet typer så som
försurning, klimatpåverkan, övergödning, växthus effekt mätt i koldioxidekvivalenter
(CO
ekvivalenter) etc. Avgränsningar i analysen för skålsettet sattes till produktion av
2
råvaror, tillverkning av skålsett, paketering och sterilisering samt resthantering. För
packskynkena sattes gränser till produktion av råvaror, tillverkning av packskynke samt
resthantering. Resultatet av studien visade att den ena av tvättskålarna, som var en
flergångsprodukt var mycket bättre i miljösynpunk än den engångsskål som också
undersöktes. Ett lika tydligt resultat för packskynkerna gick inte att fastställa, dock var
packskynkena gjorda av cellulosa något bättre (Rúna Kristinsdóttir & Roos 2013).
I en annan rapport utförd av Sweco, på uppdrag av Uppsala landsting, har matlådor i plast,
glas och aluminium analyserats i miljöaspekt med hjälp av LCA. Begränsningar till
produktion, användning och avfallshantering sattes för analysen. I begreppet miljöpåverkan
ingick försurning, klimatpåverkan, marknära ozon samt övergödning. Klimatpåverkan
beräknades i CO
ekvivalenter, där flertalet växthusgaser togs i beaktning. Matlådan i plast
som även var en förbrukningsvara hade störst miljöpåverkan enligt studien medan
metallmatlådan hade lägst påverkan (Mikusinska 2015).
2

I USA har klimatpåverkan från anpassade set som används vid förlossning undersökts. Setten
var förpaketerade och innehöll sterila instrument och produkter så som handdukar, drapering,
plasthandskar och klämmor. En livscykelanalys utfördes på produkterna som delades in
beroende på vilket material de bestod av. I de flesta fall bestod setten till störst del av
polypropen och därefter bomull. I studiens resultat visas att bomullen bidrog till den största
klimatpåverkan, mätt i CO
ekvivalenter, trots att det fanns en större del polypropen i setten
(Campion 
et al.
2015).
2

På beställning av företaget NatureWorks LCC utförde det tyska forskningsinstitutet IFEU
Heidelberg år 2006 en livscykelanalys för att undersöka miljöpåverkan från en plastbehållare
med sammanhängande lock. Undersökningens mål var bland annat att jämföra miljöpåverkan
från företagets egenproducerade behållare i polylaktid (PLA) med resultaten från samma sorts
produkt i andra material, polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) och en särskild variant
av polystyren (OPS). I rapporten undersöktes några olika steg i produkternas livscykler:
tillverkningen av plastpellets, transporter, produktion av plastbehållarna samt återvinning och
avfallshantering. Livscykelanalysens resultat tydde på att PLA bidrog med en mindre
miljöpåverkan än de övriga materialen när det gällde kategorierna klimatförändringar (i
enheten CO
ekvivalenter), konsumtion av fossila bränslen och sommarsmog. I övriga
undersökta kategorier som bland annat försurning, övergödning och utsläpp av grova partiklar
(PM
) var PLA inte det bästa alternativet (Detzel & Krüger 2006).
10
2
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Litteraturstudie  Material

Inledning
Miljöpåverkan från de olika produkterna beror till stor del på hur och vart produkterna
framställts samt vilket/vilka material de består av. Materialen är i sin tur producerade på olika
sätt och består av mer eller mindre miljövänliga ämnen. Det är allmänt känt att exempelvis plast
som i grunden är framtaget från olja är mindre miljövänligt än en produkt som i huvudsak består
av cellulosa. I denna rapport listas samtliga material som de olika produkterna består av. Detta
för att få en tydligare bild av vilka material som ska undersökas mer djupgående med hjälp av
LCA under senare del av projektet.

Cellulosa
Cellulosa är en huvudsaklig komponent i växters cellväggar, vilket medför att det är den
vanligast förekommande polymeren i naturen. Kolhydraten består av minst 3000
glukosmolekyler ihopkopplade i långa kedjor, mellan och inom vilka vätebindningar kan uppstå.
Detta ger upphov till skikt som har en delvis kristallin, med andra ord ordnad, struktur. (Eberson
& Borgström 2016). Skikten kan sedan packas ytterligare genom att binda till varandra med van
der Waalsbindningar, vilket leder till att så kallade mikrofibriller bildas. Cellulosa har en hög
polymerisationsgrad, det vill säga är en polymer bestående av ett stort antal glukosenheter, och
detta faktum i kombination med bland annat de starka interaktionerna mellan polymerkedjorna
gör cellulosan till ett mycket starkt material som är olösligt i vatten (Ek et al. 2009, ss. 7172, 98;
Gorse et al. 2012).
Cellulosa har vida användningsområden i dagens samhälle. Bland annat består bomullsfibrer
mellan 9095 % av cellulosa (Furvik 2016c). Materialet nyttjas även vid tillverkning av papper
och olika sorters textilier samt fungerar som en komponent i olika sorters plaster, klister och
vissa sprängämnen efter bearbetning. Cellulosa används dessutom inom exempelvis
kostmetikaindustrin samt som förtjockningsmedel i livsmedel (Shokri & Adibki 2013, s. 47;
Encyclopaedia Britannica 2016a).

Etenplast
Etenplast (PE) är en termoplast bestående av polyeten (Nationalencyklopedin 2016c). Vid
tillverkningen framställs först etanol från växter och träd, varpå eten produceras från
petroleumråvaror. Polyeten kan slutligen tas fram genom polymerisation av eten (Petersson
2008, s. 4). I denna process erhålls biprodukten propen samt utsläpp av bensen och 1,3butadien.
Dessa ämnen anses vara skadliga för skogsmiljön (Petersson 2008, s. 4).
PE är en av de mest producerade plasterna i dagens samhälle då den har ett brett
användningsområde (Encyclopaedia Britannica 2016d). Trots att termoplasten härstammar från
fossila bränslen anses polyeten, tillsammans med polypropen, vara en av de mer miljövänliga
biopolymererna på marknaden i jämförelse med exempelvis polyvinylklorid (PVC). Många
produkter som förr brukade innehålla PVC innehåller därför idag istället PE som en
miljöanpassning (Petersson 2008, s. 4).
Det finns tre olika varianter av polyeten med avseende på dess densitet; LDPE, MDPE samt
HDPE som står för låg, mellan och högdensitet PE (Nationalencyklopedin 2016b).

Polylaktid
Polylaktid (PLA) är en alifatisk polyester som härstammar från naturliga jordbruksresurser och
används i en stor variation av produkter, till exempel kompostpåsar och grönsaksförpackningar
(Lee et al. 2012, s. 12; Shoji & Shinji 2010, s. 458). PLA används även flitigt i medicinska
sammanhang, exempelvis i form av textilier samt benfixeringsimplantat där materialet sedan
långsamt bryts ned av kroppens naturliga metabolism (Masatsugu 2010, s. 475; Shuko & Yoshito
2010, ss. 446, 449). Materialet är uppmärksammat på grund av att det inte härstammar från
fossilbaserade resurser samt för att det biologiskt kan brytas ned i naturen i slutet av dess
livscykel (Lee et al. 2012, s. 267).
Tillverkningen av PLA utgår vanligtvis antingen från stärkelse som utvinns från växter som
exempelvis majs, eller sockerarter som härstammar ifrån grödor som sockerbetor. Sedan
utnyttjas mikroorganismer i en fermentationsprocess där mjölksyra framställs av den
ursprungliga råvaran. Om tillverkningsprocessen utgår från stärkelse måste denna först brytas
ned till dextros eller andra sockerarter innan den kan fermenteras, men därefter kan processen
ske på samma sätt oavsett ursprungsråvara (Lee et al. 2012, ss. 5, 5758).
PLA kan i detta steg sedan framställas genom två olika processer, polykondensering där
polylaktid i ett direkt led framställs från mjölksyra eller en så kallad ”ringöppnande”
polymerisation, där mjölksyran först görs om till laktid innan den slutligen polymeriseras till
PLA. Den sistnämnda metoden är i regel den mest föredragna, bland annat då den medför att

utövaren erhåller mer kontroll över processen samt metoden har en lägre toxicitet (Lee et al.
2012, ss. 57–58, 105).

Polypropen
Polypropen används i termoplast, även kallad propenplast (PP), och är uppbyggd av polymerer
med en sterisk struktur (Terselius 2016b). Plast består oftast av polymerer i organiska föreningar,
men kan även innehålla oorganiska föreningar då polymererna kan binda till kisel (Terselius
2016a). Plast framställs av olja, det vill säga en ickeförnybar resurs. Termoplast är dock ett
återvinningsbart material då det kan smältas om för att bilda nya produkter. Att materialet kan
omsmältas beror på dess kedjemolekylsstruktur, och det är även denna struktur som leder till att
termoplasten är löslig i liknande material (Terselius 2016c).
Termoplast kan vara både delkristallin eller amorf, vilket innebär att plasten har olika egenskaper
gällande faktorer så som hårdhet och smältpunkt. Vid produktion av termoplast tillförs
tillsatsämnen, däribland värmestabilisatorer och mineralfyllmedel, för att förbättra plastens
egenskaper (Terselius 2016c). Termoplast produceras idag i stor utsträckning. Produktionen av
propenplast påverkar dock klimatet genom utsläpp av koldioxid och är i flera jämförelser med
andra polymerer inte att föredra i detta avseende (Harding, K.G, Dennis, J.S, von Blottnitz, H.,
Harrison S.T.L. 2007).

Skumplast
Skumplast, även kallat polyesterskum eller cellplast, är ett mjukt och luftigt plastmaterial med en
tydlig cellstruktur (Abena AB 2014; Nationalencyklopedin 2016a). De flesta plaster kan formas
till skumplast genom tillförsel av gas vid ett visst steg i tillverkningsprocessen (Encyclopaedia
Britannica 2016b). Miljöpåverkan vid tillverkning och användning av skumplast beror i stor grad
på vilken råvara plasten är baserad på. De flesta plasterna som förekommer inom industrin idag
är baserade på råolja eller naturgas men det finns även mer miljövänliga alternativ som består av
cellulosa (Terselius 2016a). Skumplast förekommer inom en mängd olika användningsområden,
några exempel är möbelstoppning, filter i köksfläktar och olika typer av förpackningar
(Encyclopaedia Britannica 2016c).

Viskos
Viskos är ett industriellt framställt material baserat på cellulosa eller bomull (Allt om Vetenskap
2014). Materialet används främst inom textilindustrin där syntetiskt framställda textilfibrer står
för ungefär 50 % av den totala textilfiberkonsumtionen (Furvik 2016a). Viskosfibrer har
liknande materialegenskaper som bomull, dock skiljer sig hållbarheten för de olika materialen åt.
Strukturen för viskosfibrer är mindre hållbar än för bomullsfibrer, då viskosfibrernas struktur är
mer oordnad samt består av kortare molekylkedjor jämfört med bomullsfibrerna (Furvik 2016b).

Den huvudsakliga miljöpåverkan vid framställning av viskos beror på kemikalieanvändning
samt vattenförorening. Olika kemikalier tillsätts vid de olika processtegen, en uppskattning är att
cirka 5,5 kg kemikalier används under den totala framställningsprocessen för ett kilogram viskos
(Allt om Vetenskap 2014; Encyclopaedia Britannica 2016e). Även stora mängder vatten
förbrukas under framställningen, under processens gång blandas vatten och kemikalier vilket
leder till stora mängder förorenat vatten (Allt om Vetenskap 2014).
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Rapportnamn
Operationsset PP

Sammanfattning
Denna rapport innehåller allmän information om operationssettet i PP. Även relevanta
data på utsläpp för att kunna utföra LCA redovisas.

Operationsset i PP
Om produkten
Det undersökta operationssettet i PP, “Universal set without Mayo stand cover,
absorbent patches size Lage (Ref. 101502)” kommer från företaget OneMed som
levererar sjukvårdsprodukter i Europa. Universalsettet är en engångsartikel och
innehåller flera olika komponenter, däribland handdukar, operationstejp samt häftande
draperingar (Evercare 2013). OneMed har inga egna fabriker utan köper in sina
produkter från Kina, Malaysia, Vietnam och Thailand (Swedwatch 2010). Detta set i
polypropen är framställt i Kina. Operationssettet består av ca. 75% polypropen, 15%
polyeten samt 2% papper (Widenmo 2016a).
LUL har idag ingen upphandling av operationsset i PP. Operationsset i polypropen
har dock varit upphandlat förut och skulle kunna bli aktuellt igen i framtiden, vilket
motiverar denna undersökning av produkten (Widenmo 2016a).

Förpackningsmaterial
Det finns steriliseringskrav vid förpackning av operationsset och produkten förpackas
därför i tre lager. Runt varje operationsset finns en produktförpackning av plast. Fem
stycken av dessa set placeras i en avdelningsförpackning av kartong. Innan transport
paketeras två stycken av dessa avdelningsförpackningar tillsammans i en
transportförpackning av kartong. Detta ger att totalt finns tio stycken operationsset i
varje transportförpackning (Widenmo 2016a).

Transport
Både material och den färdig produkten framställs i Kina, dock saknas information
om exakt ort (Widenmo 2016a). Operationssetten paketeras och transporteras med båt
till Göteborg. Eftersom Shanghai har en stor hamn antas paketen avgå från denna
plats, vilket ger en sträcka på 
20816 km
till hamnen Göteborg (
Portworld 2016
).
Efter att produkten ankommit till till hamnen i Göteborg transporteras den 
30,9 km
med tung lastbil till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka
(Widenmo, L. 2016b; Googl
e 2016c)
. Från lagret sker transport med tung lastbil från
Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala, en sträcka på 476 km (Widenmo, L.
2016b;
Google 2016d)
. Operationssetten transporteras sedan 50,1 km direkt från
sjukhuset till Lasarettet i Enköping för användning (Google 2016a). Efter användning
transporteras operationssetten till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna,
Uppsala, för att förbrännas.

Utsläpp
Tillverkning av material
Polyeten antas vara av typen linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna är vanligt
förekommande i mjuka plaster (Plastics Europe 2008).
Tabell 1. Data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de två huvudmaterialen
i operaionssettet; polypropen och polyeten. Utsläpp från papper försummas då
produkten endast innehåller ca.2 % av denna vara.

Vilka material

Data/fakta

Kommentarer

Polypropen,
polyeten,
papper

Polypropen 75%, polyeten
15%, papper 2%.
(Widenmo 2016a)

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Utsläpp av CO
vid
2
tillverkning av material
[kg CO
/kg material]
2

Polypropen: 1,6632

(
Hischier 2011d)

Polyetylen: 1,4839

(Hirschier 2011c)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Polypropen:
0,011783

(
Hischier 2011d)

Polyetylen:
0,014006

(Hischier 2011c)

Polypropen:
0,0032868

(
Hischier 2011d)

Polyetylen:
0,0029536

(Hischier 2011c)

Utsläpp av kväveoxider
vid tillverkning av
material
[kg NOx/kg material]

Tillverkning av förpackningsmaterial
I brist på data för utsläpp av CO
vid tillverkning av kartong antas värde för
2
koldioxidutsläpp per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand.
Vidare antas att vikten för avdelningsförpackningen är 0,6 kg, då en kartong med
liknande volym uppmätt denna vikt. Utifrån detta samt givna volymer för lådorna
skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.

Tabell 2. Data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av förpackningsmaterialen
polyetylen och kartong.
Data/fakta

Källa

Vilka material

Polyeten (HDPE),
Kartong

(Evercare 2015)

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Utsläpp av CO
vid
2
tillverkning av material
[kg CO
/kg material]
2

Polyetylen (HDPE): 1,556

(Hirschier 2011b)

Kartong: 0,02576

(SCA 2015)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Polyetylen (HDPE): 0,0141

(Hirschier 2011b)

Utsläpp av kväveoxider
vid tillverkning av
material
[kg NOx /kg material]

Polyetylen (HDPE): 0,00323

(Hirschier 2011b)

Kartong: 0,0002

(Hischier 2011a)

Vikt
förpackningsmaterial
[kg]

Transportförpackning: 1,0
Avdelningsförpackning: 0,6
Produktförpackning: 0,12

(Widenmo 2016a)

Kartong: Data saknas

Tillverkning av produkt
Operationssettet från OneMed innehåller flera olika komponenter som alla framställs i
Kina (Widenmo 2016a).
Tabell 3. Produktinformation gällande tillverkningsland och vikt på de olika
komponenterna.
Data/fakta

Källa

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Vikt för färdig produkt
[kg]

Produkt: 3,28

(Widenmo 2016a)

Förpackning: 0,120
Pappersservetter: 0,085
Ass påse: 0,440
Optejp: 0,020
Små handdukar: 2x0,250 = 0,500
Fotlakan: 0,775
Huvudlakan: 0,925
Instrumentlakan: 0,535

Transport
Material till operationssettet samt den slutgiltiga produkten produceras enligt
information i Kina (Widenmo 2016a). Ingen ort kan dock fastslås och produkten antas
därför vara framställd i Shanghai.
För att beräkna utsläppen från transporterna användes 
NTMCalc Basic 4.0
som är
utvecklad av Network for Transport Measures. För transport med båt gjordes
beräkningarna med fartygstypen “containerskepp” över vattentypen “hav”. Transport
från återförsäljaren till beställaren sker enligt information från LUL med tung lastbil
med släp (“truck with trailer” 2834 ton). Transport från Lasarettet i Enköping till
förbränningsstationen i Uppsala sker med sopbil, en så kallad “rigid truck” (1420
ton). Lastvikten som användes i beräkningarna var 6154 kg, baserat på LUL:s
årförbrukning av operationsset.
Tabell 4. Produktens transportsträckor från tillverkning till förbränning, samt vilka
utsläpp av koldioxid dessa resor ger.
Sträcka [km]
Material och
produktfabrik
till
återförsäljaren

Fordon

ShanghaiGötebo
rg Containerskepp
:20816
GöteborgMediq:
30,9

Tung lastbil
med släp

Återförsäljare
till
Akademiska
sjukhuset

476

Akademiska
sjukhuset till
Enköpings
lasarett

Utsläpp [kg]

Källa

Containerskepp
: (Portworld
CO
:
2811
2016)
2
CH
: 2,517
4
N
O:
2 0,1384
Tung lastbil:
CO
:
15,15
2
CH
:
40,01469
N
0: 0,0006027
2

(Google 2016c)

Tung lastbil
med släp

CO
: 233,3
2
CH
: 0,2263
4
N
O: 0,009284
2

(Google 2016d)

50,1

Tung lastbil
med släp

CO
:
24,56
2
CH
: 0,0
2382
4
N
O:
0,0
009772
2

(Google 2016a)

Enköping
lasarett till
Vattenfall i
Boländerna

53,5

Sopbil

CO
:
41,14
2
CH
:0,03990
4
N
O:
2 0,001667

(Google 2016b)

Summa
sträcka

21424,6

Vikt produkt +
förpackning
[kg]

5,0

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara
kolneutralt eftersom kartongen baseras på biobränslen (SCA 2015).
Tabell 5. Data på utsläpp av kilogram koldioxid per kilogram material för produkten
och förpackningsmaterialen. Värmevärdet för mjukplast är ett medelvärde av det
givna spannet 2446 MJ/kg från Vattenfalls förbränningsstation i Boländerna
(Karlsson 2016).
Data

Källa

Förbränning av
produktmaterial
[kg CO
/kg material]
2

Mjukplast (HDPE): 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av
förpackningsmaterial
[kg CO
/kg material]
2

Mjukplast (HDPE): 2

(Karlsson 2016)

Kartong: 0

(SCA 2015)

Värmevärde
produktmaterial
[MJ/kg]

Mjukplast (HDPE): 35

(Karlsson 2016)

Värmevärde
förpackningsmaterial
[MJ/kg]

Mjukplast (HDPE): 35

(Karlsson 2016)

Kartong: 20

(Boverket 2008)

Ekonomi
Eftersom LUL inte har någon upphandling av operationsset i PP har en årsförbrukning
antagits utifrån data på hur många operationsset av andra modeller som används per
år idag. Det exakta antalet är 1702st men vid beräkning av förbränningsmängd har
årsförbrukningen avrundats till 1700st för att underlätta uträkningarna.
Tabell 6. Pris på operationssett, antagen årsförbrukning samt mängd och kostnad för
förbränning.
Data

Källa

Styckpris [kr]

192,09

(OneMed 2016)

Årsförbrukning [st]

1702

(LUL 2016)

Förbränningskostnad
[kr/kg]

0,92

(Widenmo, L. 2016a)

Förbränningsmängd
[kg/år]

Produkt: 5576
Produktförpackning: 204
Avdelningsförpackning:
204
Transportförpackning:
170

För beräkningar se
Appendix
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Appendix
Beräkning av lastvikt
Antal: 1702st opset (årsförbrukning)
Vikt opset: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 opset krävs 10st produktförpackningar, 2st avdelningsförpackningar samt 1st
transportförpackningar.
Avrundar antal operationsset till 1700st för att underlätta beräkning. Detta ger antal
förpackningar enl. nedan:
→ 1700st produktförpackningar
→ 170*2 = 340st avdelningsförpackningar
→ 1700/10 = 170st transportförpackningar
Tot. vikt opset: 1700x3,28=5576kg
Tot. vikt produktförpackningar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt avdelningsförpackningar: 340x0,6=204kg
Tot. vikt transportförpackningar: 170x1,0= 170kg
SUMMA: 6154 kg är vikten av produkter och förpackning för en årsförbrukning
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Rapportnamn
Tork Avtorkningspapper

Sammanfattning
I denna rapport redovisas samtliga data och fakta om Tork avtorkningspapper.

Tork avtorkningspapper
Om produkten
Tork avtorkningspapper är tillverkat av pappersmassa med en blandning av nyfiber, återvunnet
papper och kemikalier (SCA 2015b). Andelen nyfiber och återvunnet papper står för cirka 50 %
vardera medan andelen kemikalier i slutprodukten är så liten att den kan försummas (Körner, A.
2016). För tillverkning av nyfiber är massaved den huvudsakliga vedråvaran (von Segebaden, G.,
Jörnmark, J. 2016). Företaget SCA som i sin tur äger varumärket Tork använder lokalt
producerad massaved i samtliga av sina pappersbruk i Sverige (SCA 2015a).
Användningsområdet för produkten är främst avtorkning av ytor samt rengöring av hud etcetera.
Pappret levereras i rullar utan någon uppdelning i ark. Detta gör det möjligt för användaren att ta
precis så mycket papper som behövs.

Förpackningsmaterial
Vid leverans är pappersrullarna förpackade i kartonger om 6 rullar i respektive förpackning
(SCA 2015b).

Transport
Produkten tillverkas i Lilla Edet där både framställning av viss andel pappersmassa och
slutprodukt genomförs (SCA 2015b). Den andel av pappersmassan som kommer från returpapper
framställs direkt i Lilla Edet medan den andel som kommer från nyfiber framställs vid Östrands
pappersbruk (Körner, A. 2016). Nyfibermassan transporteras därför först 680 km till Lilla Edet
där produkttillverkningen sedan sker (Google 2016b). Efter tillverkning transporteras sedan
produkten med tung lastbil till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka, en
sträcka på 76 km (Widenmo, L. 2016b; Google 2016d). Därefter sker transport med tung lastbil
från Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala vilket är en sträcka på 476 km (Widenmo,
L. 2016b; Google 2016c). Efter användning av produkten sker transport med sopbil från
Akademiska sjukhuset till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna i Uppsala vilket är en
sträcka på 3,6 km. (Widenmo, L. 2016b; Google 2016a).

Utsläpp
Tillverkning av material
Det antas att blekningsmetoden ECF (Elementary Chlorine Free) används i sulfatprocessen vid
framställningen av pappersmassan.
Tabell 1: Fakta och data om utsläpp vid tillverkning av material
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Pappersmassa från
returpapper och nyfiber

(SCA 2015b)

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2015b)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg Co2/kg material]

0,169

(Hischier 2016b)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

6,87E06

(Hischier 2016b)

Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av material
[kg NOx/kg material]

0,00185

(Hischier 2016b)

Tillverkning av förpackningsmaterial
För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong antas värde för koldioxidutsläpp per kilogram
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Detta eftersom bland annat kartong
tillverkas vid pappersbruket (SCA 2016).
Tabell 2: Fakta och data om utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterial.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Kartong

(SCA 2015b)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg Co2/kg material]

0,02576

(SCA 2015a)
Beräknat i bilaga

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]



Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av material
[kg NOx /kg material]

0,0002

(Hischier 2016a)

Vikt förpackningsmaterial
[kg]

0,600

(SCA 2015b)

Tillverkning av produkt
För att möjliggöra jämförelse mellan de tre olika tvättlapparna beräknades mängden torkpapper
som motsvarade en skumtvättlapp. Utifrån detta kunde den funktionella enheten beräknas som
vikten av den mängd papper som motsvarar en skumtvättlapp. Se bilaga för beräkningar.
Tabell 3: Tillverkningsland samt vikt för färdig produkt
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2015b)

Vikt för färdig produkt [kg]

1,583 (rulle)

(SCA 2015b)

Vikt för funktionell enhet
[kg]

0,00328

Beräknat i bilaga

Transport
Tabell 4: De olika sträckorna en produkt transporteras från produktion till förbränning. För att
beräkna de olika sträckorna avändes Google Maps och för att beräkna utsläppen från
transporterna användes NTMCalc Basic 4.0 som är utvecklad av Network for Transport
Measures.
Sträcka [km]

Fordon

Lastvikt [kg/år]

Utsläpp [kg/år]

Från
materialfabrik
(Östrand) till
produktfabrik(Li
lla Edet)

680

Tung lastbil med 188,404
släp

CO2: 10,20
CH4: 0,009896
N2O: 0,0004060

Från
produktfabrik
(Lilla Edet) till
återförsäljaren
(Mediq i
Kungsbacka)

76

Tung lastbil med 376,808
släp

CO2: 2,281
CH4: 0,002212
N2O:
0,00009076

Från
återförsäljaren
till Uppsala

476

Tung lastbil med 376,808
släp

CO2: 14,29
CH4: 0,01386
N2O: 0,0005685

Från
Uppsala/Enköpi
ng till Vattenfall
i Boländerna

3,6

Sopbil

CO2: 0,1695
CH4: 0,0001644
N2O:
0,000006867

Summa sträcka

1235,6

Vikt produkt +
förpackning [kg]

10,1

376,808

(SCA 2015b)

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara kolneutralt eftersom
både torkpappret och kartongen baseras på biobränslen (SCA 2015a).
Tabell 5: Utsläpp vid förbränning av produktmaterial samt förpackningsmaterial.
Data

Kommentarer

Förbränning av
produktmaterial
[kg CO2/kg material]

0

(SCA 2015a)

Förbränning av
förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

0

(SCA 2015a)

Värmevärde produktmaterial
[MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Värmevärde
förpackningsmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Ekonomi
Tabell 6: Data för kostnadsberäkningar för årsförbrukning samt förbränning.
Styckpris [kr]

20,35 (Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

224 rullar (motsvarar 108075 tvättlappar) +
37 kartonger (Landstinget i Uppsala Län
2016) Beräkningar i bilaga

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,595 (Widenmo, L. 2016a)

Förbränningsmängd [kg/år]

376,808 (Beräkning i bilaga)
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Operationsset PLA
Om operationssettet
Universal operationssettet i PLA tillverkas av 3M Svenska AB som har huvudkontor i Sollentuna
och försäljningskontor i Göteborg (3M 2016a). Settet innehåller: “operationstejp, handdukar,
ass.påse, handdukslakan, draperingslakan (M), draperingslakan (L), instumentbordsskydd” (3M
2016c) och är ett så kallat Steridrape drapering, utvecklat av företaget. Draperingen består av
bland annat ett nonwoven lager som till stor del innehåller växtbaserat material som är
förnybart. Settet innehåller PLA (Widenmo 2016b) och detta antas vara det växtbaserade
materialet som utgör 95% av nonwoven lagret. Draperingen innehåller dessutom en
polyetenfilm. Produkten består av 62% PLA och 35% PEfilm (3M 2016b).

Tillverkning
Tillverkningen av produkten antas ske i Västervik där 3M har tillverkning av andra produkter
(3M 2016a). PLA:n i produkten antas tillverkas av NatureWorks då de är en av de största
tillverkarna av PLA i världen (
Madhavan Nampoothiri, K. 2010)
. Materialtillverkningen sker i
Blair, Nebraska i USA. PE:n i produkten antas vara densamma som operationssettet i Viskos
antas ha, linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE). Tillverkningen antas ske i Texas där en av de
största tillverkarna producerar plasten (Dow Chemicals 2014; Liping 2015).

Förpackning
I och med att operationssettet har ett steriliseringskrav förpackas produkten i tre olika
förpackningar: produktförpackning, avdelningsförpackning samt transportförpackning
(Widenmo, 2016). Produktförpackningen antas vara en plastförpackning gjord av PE då
operationssettet i PP packas på samma sätt (Widenmo 2016a). Det antas att fem stycken set får
plats och packas i en avdelningsförpackning som består av kartong. Två av dessa
avdelningsförpackningar packas sedan i en transportförpackning också tillverkad av kartong
inför transport.

Transport
All transport på land antas ske med tung lastbil med släp förutom då avfallet transporteras med
sopbil som antas motsvara en lastbil. PLA:n transporteras från Blair till New York, därefter med
containerfartyg till Göteborg och sedan till Västervik där tillverkningen av operationssetten antas
ske. PE plasten antas transporteras med containerfartyg till Göteborg och därefter till Västervik.
Efter tillverkningen transporteras produkten med förpackning till Mediq i Kungsbacka, sedan till
Akademiska sjukhuset i Uppsala och till sist Enköping. Efter förbrukning transporteras avfallet
med sopbil till Vattenfall i boländerna, Uppsala för förbränning. Värden på utsläpp för
transporterna har tagits från transportmeasures hemsida (Network for Transport Measures 2016).

Förbränning
Produkten förbränns i boländerna i Uppsala och antas motsvara mjukplast i utsläpp.

Utsläpp
Nedan presenteras siffror som utgör LCA:n för steridrape operationssettet.
Tillverkning av material
Tillverkningen av PLA antas utföras av NatureWorks och värden har tagits från en LCA gjord på
deras produkter år 2010 (Vink, Davies & Kolstad 2010). Värden för PE har tagits från en rapport
presenterad på ecoinvent’s hemsida (Hischier 2011a). Se Tabell 1 för värden.
Tabell 1. Växthusutsläpp till följd av tillverkning av PLA och PE.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

62% PLA

35% Polyeten (PE)

(3M 2016b)

Tillverkningsland

Canada (Nature
Works)

Texas, USA

PLA:(
Madhavan
Nampoothiri, K.
2010)
PE: (Dow Chemicals
2014; Liping 2015)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av
material
[kg Co2/kg material]

0,113 kg

1,4839 kg

PLA: (Vink, Davies
& Kolstad 2010).
PE: (Hischier 2011a)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av
material
[kg metan/kg
material]

0,0000210 kg

0,014006 kg

PLA:(Vink, Davies &
Kolstad 2010)

Utsläpp av
kväveoxider vid
tillverkning av
material
[kg NOx/kg material]

NO2: 0,0038775 kg
N2O: 0,0003707 kg

PE: (Hischier 2011a)

Summa: 0,0042482
kg

0,0029536 kg

PLA:(Vink, Davies &
Kolstad 2010)
PE: (Hischier 2011a)

Tillverkning av förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet antas vara densamma för alla produkter som packas på samma sätt.
Koldioxidutläpp för kartongen har tagits från en rapport av SCA, resten av utsläppen från en
rapport på ecoinvent. Datan för HDPE har tagits från en rapport på ecoinvent.
Tabell 2. Växthusutsläpp till följd av tillverkning av förpackningsmaterial till steridrape
operationsset
Data/fakta
Vilket/vilka material

Polyeten (HDPE),
Kartong (Klorfri)

Tillverkningsland

HDPE: Kina
Kartong: 

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg Co2/kg material]

Polyetylen (HDPE): 1.556

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Polyetylen: 0.0141

Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av material
[kg NOx /kg material]

Polyetylen: 0.00323

Vikt förpackningsmaterial
[kg]

Transportförpackning: 1,0
Avdelsningsförpackning: 0,6
Produktförpackning: 0,12

Kartong: 0.02576

Kommentarer

HDPE: (Hischier, 2011b)
Kartong: (SCA 2015)

Kartong: Data saknas

Kartong: 0.0002

HDPE: (Hischier, 2011b)
Kartong: (Hischier 2011c (a))

samma som andra opset

Tillverkning av produkt
Ingen information om tillverkning av själva produkten kunde hittas men produkten antas
tillverkas i Västervik, Sverige.
Tabell 3. Utsläpp vid tillverkning av produkt från råmaterial, data saknas
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige, västervik

antagande baserat på (3M
2016a)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av produkt
[kg Co2/kg produkt]



Utsläpp av metan vid
tillverkning av produkt
[kg metan/kg produkt]



Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av produkt
[kg NOx/kg produkt]



Energiåtgång vid tillverkning
[MJ]



Vikt för färdig produkt [kg]

3,28

Antar samma som PP. borde
jämföra delar som ingår i
op.setten.

Transport
Utsläppen för transporterna har beräknats med
NTMCalc Basic 4.0 

som är utvecklad av Network
for Transport Measures. Sträckorna har mätts upp med sökverktyget 
Google maps
.

Tabell 4. Sträckor samt utsläpp till följd av transport av de olika materialen samt slutprodukten
PLA

Sträcka [km]

Fordon

Utsläpp [kg]

kommentar

Från
materialfabrik
till
återförsäljaren
(Mediq i
Kungsbacka)

Nebraska >
newyork >
Göteborg > 3M
i västervik

truck with trailor
2834
container ship
truck with trailor
2834

CO2:1007,28
CH4:0,94976
N20:0,043523

(Google 2016c)
(Portworld
2016a)
(Google 2016e)

9480

Container ship

CO2: 307,3
CH4: 0,2751
N20: 0,01513

(Portworld
2016b)

Truck with
trailor 28.34

CO2: 49,27
CH4: 0,04779
N20: 0,001961

(Google 2016e)

Truck with
trailor

CO2: 163,7
CH4: 0,1588
N20: 0,006515

(Google 2016a)

PE
Freeport till gbg

Göteborg till
3M i västervik
Hela produkten
Västervik till
mediq i
Kungsbacka
Från
återförsäljaren
till Uppsala

Kungsbacka >
Uppsala
476 km

truck with trailor
2834

CO2: 233,3
CH4: 0,2263
N20: 0,009284

(Google 2016f)

Ev. från Uppsala
till Enköping

Uppsala >
Enköping
50,1 km

truck with trailor
2834

CO2: 24,56
CH4: 0,02382
N20: 0,0009772

(Google 2016b)

Från
Uppsala/Enköpi
ng till Vattenfall
i Boländerna

Enköping >
Boländerna
53,5 km

Sopbil
ridgid truck
1420

CO2: 41,14
CH4: 0,0399
N20: 0,001667

(Google 2016d)

Summa sträcka

19387,6

Vikt produkt +
förpackning [kg]

6154

CO2: 1826,55
CH4: 1,72147
N20: 0,0790572
Se apprendix

Avfallshantering
Då produkten förbränns antags emissioner från produkten likställas med utsläpp från mjukplast
vid förbränning och för förpackningarna kartong.
Tabell 4  Utsläpp vid förbränning av produkt och förpackning
Data

Kommentarer

Förbränning av
produktmaterial
[kg CO2/kg material]

Mjukplast: 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av
förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

Mjukplast: 2 (120g
förpackning)
Kartong: 0

(Karlsson 2016)

Värmevärde produktmaterial
[MJ/kg]

35

(Karlsson 2016)
Värdet är ett uppskattat medelvärde för
värmevärdet 2446 för mjukplast.

Värmevärde
förpackningamaterialmaterial
[MJ/kg]

Kartong: 20
HDPE: 35

Kartong: (Boverket 2008)
HDPE: (Karlsson 2016)
Värdet är ett uppskattat medelvärde för
värmevärdet 2446 för mjukplast.

Ekonomi
För att få en kostnad på årsförbrukningen av operationssettet antogs att totala antalet
operationsdraperingar som beställdes in till Enköping lansarett likställs med årsförbrukningen av
ett operationsset.
Tabell 5  Kostnader för operationssettet
Styckpris [kr]

75,74

(Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

1702

Totalt antal beställda opset,
från Lina (Landstinget i
Uppsala län 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,92

(Widenmo 2016)

Förbränningsmängd [kg/år]

6154

Antag 1 pkt = 3,4kg (samma
som pp) + förpacking
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Appendix
Beräkning av lastvikt
Antal: 1702 st opset (årsförbrukning)
Vikt opset: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 opset krävs 10 plastförpackningar, 2 avdelningsförpackningar och 1
transportförpackning.
Avrunda antal till 1700st.
Dela på 10 för att få fram hur många stora kartonger vi har:
→ 170 stora kartonger
→ 170*2=340 st små kartonger
→ 1700 plastpåsar
Tot. vikt stora kartonger: 170x1= 170kg
Tot. vikt små kartonger: 340x0,6=204kg
Tot. vikt plastpåsar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt opset: 1700x3,28=5576kg
SUMMA: 6154kg är vikten av en årsförbrukning

Beräkning vikt PLA samt PE
Vikt produkt: 3,28 kg
Vikt årsförbrukning produkt: 3,28*1700 = 5576 kg
62% av produkten består av PLA
Vikt årsförbrukning PLA: 5576*0,62 = 3457,12kg
35% av produkten består av PE
Vikt årsförbrukning PE: 5576*0,35 = 1951,6 kg
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Sammanfattning
Information om användningen av tvättlapparna i skumplast. Innehåller även siffror
om relevanta utsläpp samt kostnader, allt sammanställt i tabeller.

Tvättlappar i skumplast
Om produkten
De undersökta tvättlapparna i skumplast kommer från företaget Abena AB. De är
upphandlade av Varuförsörjningen och var i bruk på Akademiska sjukhuset vid tiden
för detta projekt.
Användandet av tvättlapparna i skumplast skiljer sig för de olika länen som är med i
Varuförsörjningen. I Uppsala län är det den tvättlappen som används mest, främst vid
geriatriken, medan Dalarna län inte köper in den varianten utan använder någon annan
produkt.
Tvättlapparna används för rengöring då de löddrar upp lätt vid tillsats av vatten och
tvål. Eventuellt används de vid geriatriken på Akademiska sjukhuset även för andra
ändamål, till exempel under fötterna på patienterna när personalen ska hjälpa en
patient upp för ökad friktion (Widenmo 2016b).
Materialet tvättlapparna består av är polyester som har bearbetats till skumplast med
hjälp av koldioxid och vatten under tryck (Abena AB 2014).

Förpackningsmaterial
Enligt förpackningen för skumtvättlapparna består förpackningsmaterialet av en
polyeten plast med låg densitet (PE-LD) och en förpackning rymmer 75 stycken
tvättlappar. Kartongen förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp. En
kartong kan maximalt få plats med 30 stycken förpackningar.

Transport
Tvättlapparna i skumplast tillverkas i Abena AB:s fabrik i Danmark (Abena AB
2016). De transporteras med tung lastbil till Kungsbacka och därifrån skickas de med
tung lastbil till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter att produkterna förbrukats åker
de med sopbil till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna, Uppsala (Widenmo
2016b). De olika sträckorna redovisas i Tabell 4 nedan.

Utsläpp
Tillverkning av material
Utsläppen avser tillverkning av polyester.
Tabell 1. Massan CO2, metan (CH4), samt kväveoxider (NOx) som släpps ut vid
tillverkning av polyester i enheten kilogram gas per kilogram polyester som tillverkas.
Data/fakta
Källa
Vilket/vilka material
Polyesterskum
(Abena AB 2014)
Tillverkningsland
Danmark
(Abena AB 2016)
Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
2,53
(Schindler et al. 2010)
[kg CO2/kg]
Utsläpp av CH4 vid
tillverkning av material
5,75*10-3
(Schindler et al. 2010)
[kg CH4/kg]
Utsläpp av NOx vid
tillverkning av material
3,17*10-3
(Schindler et al. 2010)
[kg NOx/kg]
Tillverkning av förpackningsmaterial
Då det inte finns någon information om hur stor vikten är för wellpapp kartongen som
används vid transport antas denna vikt vara densamma som vikten av kartongen för
tvättlapparna i viskos.
Tabell 2. Massan CO2, CH4, samt NOx som släpps ut vid tillverkning av
förpackningsplasten i PE-LD samt wellpapp kartongen. Enheten är kilogram gas per
kilogram wellpapp respektive PE-LD som tillverkas.
Data/fakta
Källa
Vilket/vilka material
Wellpapp/PE-LD
(Abena AB 2014)
Utsläpp av CO2 vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
6,13*10-2/1,4839
(Hischier 2011)
[kg CO2/kg]
Utsläpp av CH4 vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
1,99*10-6/1,4006*10-2
(Hischier 2011)
[kg CH4/kg]
Utsläpp av NOx vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
3*10-5/2,9536*10-3
(Hischier 2011)
[kg NOx/kg]
Vikt förpackningsmaterial
1,3/7,05*10-3
(SCA 2015b)
[kg]

Tillverkning av produkt
Tabell 3. Var produkten framställs samt vikten för en tvättlapp.
Data/fakta
Källa
Tillverkningsland
Danmark
(Abena AB 2014)
00

Vikt för färdig produkt [kg]

2,0997*10-3

Transport
Den LCA som användes för siffror om utsläpp för materialet polyester har utgått från
ett genomsnitt i Europa. Därför antas, utöver produkten, att även råmaterialet
produceras i fabriken i Danmark.
Tabell 4. De olika sträckorna en produkt transporteras från produktion till
förbränning. För att beräkna utsläppen från transporterna användes NTMCalc Basic
4.0 som är utvecklad av Network for Transport Measures.
Utsläpp
Sträcka
Källa
CO2/CH4/N2O
Fordon
[km]
[kg]
Från
13,48/1,307*10-2
Tung
-4
produktfabrik till
565
/5,363*10
lastbil med (Google 2016a)
återförsäljaren
släp
Från
Tung
11,35/1,101*10-2
återförsäljaren till
476
lastbil
med (Google 2016b)
/4,518*10-4
Uppsala
släp
Från Uppsala till
0,1347/1,307*10-4
Vattenfall i
3,6
Sopbil
(Google 2016c)
/5,458*10-6
Boländerna
Summa sträcka
1 044,6
Vikt produkt +
0,16453
kartong [kg]
0

Avfallshantering
Tabell 5. Massan CO2 som släpps ut vid förbränning av skumtvättlapparna samt
förpackningarna per kilogram material som förbränns. Siffrorna för
förpackningsmaterial gäller PE-LD samt wellpapp kartong. Vid förbränning av
wellpapp kartongen antas det totala utsläppet vara kolneutralt eftersom kartongen
baseras på biobränslen (SCA 2015a).
Data
Källa
Förbränning av produktmaterial
2
(Karlsson 2016)
[kg CO2/kg]
Förbränning av förpackningsmaterial
2/0
(SCA 2015a)
[kg CO2/kg]
Värmevärde för produktmaterial [MJ/kg]
35
(Boverket 2008)
Värmevärde för förpackningsmaterial
35/20
(Boverket 2008)
[MJ/kg]

Ekonomi
Tabell 6. Kostnad för skumtvättlapparna, kostnad för förbränning samt vikt för en
årsförbrukning. Förbränningsmängden gäller för produkten samt alla förpackningar.
Data
Källa
Styckpris [kr]
0,1822
(Varuförsörjningen 2016)
(Landstinget i Uppsala
Årsförbrukning [st]
108 075 + 48 kartonger
län 2016)
Förbränningskostnad
0,595
(Widenmo 2016b)
[kr/kg]
Förbränningsmängd
299,49
[kg/år]
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Val av produkter

Bakgrund
Val av produkter
I detta projekt har två olika typer av förbrukningsvaror undersökts; tvättlappar och operationsset.
Produkterna valdes utifrån önskemål från beställaren LUL som ansåg att användningen av dessa
var relevanta att se över ur miljösynpunkt. Ofta används en viss produkt av vana utan större
reflektion på val av produkt. En av förhoppningarna med detta arbete var att LUL skulle kunna
använda resultatet av studien som ett underlag i framtida upphandlingar av tvättlappar och
operationsset och upphandla produkter som ger mindre miljöpåverkan (Widenmo 2016).

Tvättlappar
Tvättlappar används dagligen i stora kvantiteter inom vården och var således en viktig produkt
att undersöka i LUL:s miljöarbet
e. 
Valet av vilka olika typer av material på tvättlappar som
skulle jämföras gjordes utifrån LUL:s aktuella varubeställning. Statistiken visade att geriatriken
på Akademiska sjukhuset i Uppsala beställde stora mängder av tvättlappar i skumplast, medan
andra avdelningar på sjukhuset använde tvättlappar av andra material (Widenmo 2016). Det var
därför intressant att undersöka exakt hur mycket koldioxidekvivalenter respektive material
släppte ut, för att sedan kunna rekommendera det mest miljövänliga alternativet.

Operationsset
Operationsset används vid operation för att operationsområdet ska vara steri
lt (3M 2016).
Operationssetten används i hög utsträckning och ett stort antal förpackningar går även till spillo
då de öppnas i onödan och kravet på sterilitet gör att de inte kan användas vid senare
operationstillfällen (Widenmo 2016). I detta projekt undersöktes användandet av universalset på
operationsavdelningen på Enköpings lasarett. Operationssetten finns i många olika material och
det var därför av intresse att hitta det mest miljövänliga alternativet i syfte att minska utsläppen
av växthusgaser.
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Livscykelanalys, utökad och reviderad

Sammanfattning
En LCA ger ett resultat av hur en produkt påverkar miljön genom hela dess livscykel.
Genomförandet av en LCA beskrivs överskådligt i denna rapport utifrån SS-EN ISO
14044.

Livscykelanalys
En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som används för att ge en helhetssyn på hur
en produkt påverkar miljön. Resultat för analysen kan användas som underlag för
olika beslut exempelvis vid jämförelse av liknande produkters miljöpåverkan
(Carlson. R & Pålsson. A-C 2011, s. 12). Analysen undersöker produktens
sammanlagda utsläpp till miljön från vaggan till graven, det vill säga hela vägen från
utvinning av naturresurser till att de blir avfall. (a.a., s. 24).

Ord och begrepp inom LCA
Allokeringsmetoder
Data från fabriker som tillverkningar en produkt ges ofta som det gemensamma
resursanvändningen och utsläpp som fabriken producerar. Den data kan då även
innehålla utsläpp från andra produkter som produceras i samma fabrik. Det finns olika
metoder för att räkna ut vilka utsläpp en specifik produkt står för, vilket kallas för
allokering, Dessa allokeringsmetoder kan ge varierande resultat. De vanligaste är
baserade på ekonomiskt värde, massa eller processkunskap. SS-EN ISO 14044
rekommenderar dock att försöka undvika allokering i den mån det är möjligt (a.a., ss.
63-64).

Datakrav
Det kan vara svårt att få tag på data från företag och organisationer då de inte är
skyldiga att presentera detta. Istället kan gemensamt framtagna LCA-databaser för
material och transport användas, dock saknas ofta data om kritiska enhetsprocesser.
Ifall data saknas utelämnas data helt eller så uppskattas ett värde utifrån gissningar
alternativt genom värden från liknande tillverkning. Denna åtgärd måste tydligt
dokumenteras då det kan ge stora variationer i resultatet. Dokumentationen ska
skrivas både uträkningar och beskrivningar. I SS-EN ISO 14044 aspekter som bör
finnas i åtanke vad gäller den data som ska samlas in (a.a., ss. 66-68).

Funktionell enhet
Vid jämförande studier av produkter är det viktigt att utgå ifrån vilken funktion
produkten ska uppfylla för att kunna ge en rättvis bedömning. Därför behövs en
funktionell enhet, ett siffermässig värde, för funktionen att kunna utgå ifrån. Detta
värde kan sedan användas för att mäta hur mycket av produkt som behövs för att
uppfylla funktionen, vilket kallas produktens referensflöde (a.a., ss. 58-59).
Exempelvis kan en uppsugning av en viss volym vatten vara den funktionella enheten
och referensflödet kan vara ytstorleken av tvättlappar som behövs för att uppfylla
funktionen (a.a., ss. 58-60).

Miljöpåverkansbedömning
Miljöpåverkan är ett brett begrepp. För att kunna göra en miljöpåverkansbedömning
och få ett entydigt resultat ska det beslutas vilken miljöpåverkanskategori som
analysen ska ta hänsyn till. Detta kan exempelvis vara mänsklig hälsa, övergödning
eller växthuseffekten(a.a., s. 110). Kategoriindikatorer måste även bestämmas, vilket
beskriver hur miljöpåverkanskategorin påverkas av utsläpp med siffror (a.a., s 114).
Detta kan exempelvis vara kilogram växthusgaser som frisätts i atmosfären. Därefter
klassificeras den insamlade datan om utsläppen i vilken kategori den här hemma,
exempelvis CO -utsläpp går under växthuseffekten. Slutligen görs en karaktärisering
där kategoriinikatorresultatet beräknas (a.a., s. 130). Detta kan exempelvis vara att
med hjälp av olika multiplikationsfaktorer omvandla alla utsläpp av växthusgasers till
den gemensamma enheten CO -ekv. för att kunna summera dem. Detta ger ett
entydigt resultat av analysen.
2

2

Processer
Vid tillverkningsprocessen av en produkt åtgår resurser i form av råvaror, energi och
annat förbrukningsmaterial. Bakom varje sådan resurs finns en process för att den
resursen ska kunna levereras och denna process kräver i sin tur sina resurser. Denna
förgrening av resurser och processer kan upprepas till att en förgrenad resurs utvinns
direkt från naturen (a.a., s. 7).
Processer för framställning av plaster är exempelvis oljeutvinning, transporter,
krackning och kolkedjeförlängning. Processer för framställning av trä är exempelvis
markberedning, odling, avverkning, transporter, sågning, kemisk bearbetning och
mekanisk bearbetning (a.a., s. 27).

Produkt
En produkt kan definieras som den industriella nyttan man vill undersöka. Det är ofta
en vara eller en tjänst (a.a., s. 7).

Produktsystem
Ett produktsystem beskriver sammankopplingar av alla identifierade processer i
produktens livscykel(a.a., s. 49). Processerna i produktsystemet kallas enhetsprocesser
och dessa kan variera i storlek, beroende på vilken data som finns tillgänglig samt
vilken detaljgrad som studien valt att utgå ifrån (a.a., s. 50-51). Ett fullständigt
produktsystem innehåller bara in- och utflöden till och från naturen (a.a., s. 49).

Systemgräns
De processer som ingår i produktens livscykel avgränsas av systemgränsen, det vill
säga från vaggan till graven. Vanligen börjar livscykel vid naturutvinning och slutar
vid avfallshanteringen, men dessa måste definieras noga så det är tydligt var gränsen
går. Alla processer mellan vaggan och graven resulterar i olika former av utsläpp. Här

måste det beslutas om vilka utsläpp som ska tas med i analysen, utgående från vilken
miljöpåverkan som valt att studeras. Vid jämförande studier är det viktigt att
enhetsprocesserna och resursflöderna är valda på samma sätt (a.a., ss. 60-62).

Genomförande av en LCA
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat ISO 14040-serien
som är en standard för genomförandet av en LCA. Ramverket beskriver bland annat
principer, krav, vägledning samt dokumentation för genomförandet av en LCA. Här
nedan presenteras en tolkning av denna standard gjord av Carlson och Pålsson (2011)
baserat på SS-EN ISO 14040, SS-EN ISO 14044 och ISO/TS 14048 (a.a., ss. 40-45).
En LCA kan delas in i de fyra faserna definition av mål och omfattning,
inventeringsanalys, miljöpåverkan och tolkning. Dessa faser bygger inte på någon
stegprincip där nästa fas avlöser den föregående utan varje fas behöver justeras allt
eftersom ny information tillkommer under analysens gång (a.a., ss.48-49).
Fasen definition av mål och omfattning utgör ryggraden i den LCA som ska göras.
Produkten som LCAn ska omfatta definieras och målet och syftet med analysen samt
vem resultatet ska presenteras för preciseras. Även ett preliminärt produktsystem med
avgränsningar skissas, vilken miljöpåverkan som analysen ska ta hänsyn till samt
vilken typ av data analysen ska arbeta med bestäms.
I fasen inventeringsanalys samlas data in från alla tillverkningsprocesser i
produktsystemet. Datan bearbetas genom beräkningar och sorteras för att underlätta
det fortsatta arbetet med analysen. I denna fas färdigställs det preliminära
produktsystemet så det passar den befintliga datan.
Miljöpåverkansbedömning är fasen då det slutgiltiga produktsystemet bedöms ur den
bestämda miljöaspekten baserat på de data som framkommit (a.a., s. 48). Alla
processers bidrag till utsläpp beräknas enligt olika modeller för att kunna summeras
för att kunna ge ett resultat för hela produktsystemet (a.a., ss. 7-8).
I fasen tolkning diskuteras och dras slutsatser kring resultaten av analysens utförare.
Dessa tolkningar presenteras sedan för att kunna användas för det syfte LCA:n hade
(a.a., s. 48).

Referenser
Carlson, R. & Pålsson, A.-C. (2011). Livscykelanalys - ringar på vattnet. 2. uppl.
Göteborg: SIS Förlag.
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Sammanfattning
Denna arbetsrapport innehåller information, antaganden och beräkningar om Tork
Mjuk Tvättlapp. Denna samlade data kan användas för att genomföra en LCA av
produkten.

Om produkten
Tork Mjuk Tvättlapp från SCA HYGIENE PRODUCTS AB TORK är en produkt
framtagen för exempelvis tvätt av patienter inom vården. Tvättlapp består av blekt
kemisk pappersmassa, viskos samt kemikalier (SCA 2015b).

Material
Kemisk pappersmassa framställs genom kokning av vedflis tillsammans med
kemikalier. Processen löser upp ligninet och frilägger fibrerna i träet. Den vanligaste
metoden för detta utförande är sulfatmassaprocessen (Delago Sancho et al. 2015, s.
195). Efter kokningen bleks massan för att bli ren, ljus och för få bättre slitstyrka
(a.a., s. 201). De två blekningsmetoder som används huvudsakligen är EFC
(Elementary Chlorine Free) och TCF (Totally Chlorine Free) (a.a., s. 202). Viskosen
utgör ungefär 12 % av produkten. Viskosen är tillverkad av återvunnen massa som är
biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar. De kemikalierna som finns i produkten är dels
funktionella kemikalier för att ge produkten önskade egenskaper men också
processkemikalier för själva framställningen (SCA 2015b). Specifika mängder gick
inte att erhålla men vid kontakt med SCA ansåg de att mängderna var försumbar vid
genomförande av en LCA (Körner 2016).

Förpackningsmaterial
Produkten förpackas i boxar innehållande 135 tvättlappar, vilket är den minsta enhet
konsumenter kan köpa (SCA 2015b). Vid leverans av större mängder används
kartonger innehållande åtta boxar, vilket blir totalt 1080 tvättlappar (SCA 2015b). För
att framställa kartong används kemisk termomekanisk massa (CMPT) (SCA 2016).

Transport
Blekt kemiska pappersmassan tillverkas i SCA:s egna massafabrik Östrand i Timrå
kommun (SCA 2016). Massaveden som används vid framställandet av pappersmassan
är lokalt producerad (SCA 2015a). Uppgifter om var den återvunna viskosen kommer
ifrån kunde inte erhållas från tillverkaren. Tvättlappen tillverkas på bruket Asbond i
Mölnlycke (SCA 2015b). Efter tillverkningen transporteras sedan produkten till
återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka. Därefter sker transport från
Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala (Widenmo, L. 2016b; Google
2016c). Efter att produkten är förbrukad transport denna med avfallsfordon från
Akademiska sjukhuset till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna i Uppsala
vilket är en sträcka på 3,6 km (Widenmo, L. 2016b; Google 2016a).

Utsläpp
Alla data för utsläpp är hämtade från Ecoinvent, om inte annat anges. Ecoinvent är en
oberoende förening som tillhandahåller en databas innehållande information om
miljöpåverkan vid framställning av material (Ecoinvent u.å.).

Tillverkning av material
Tvättlappen antas vara tillverkad till 78 % av blekt kemisk pappersmassan som
framställts genom blekningsmetoden ECF i sulfatprocessen. Viskosen är återvunnen
och anses därför inte bidra med något utsläpp. Kemikalierna som används antas inte
ha någon klimatpåverkan. I Tabell 1 ses en sammanställning av data från utsläppet vid
tillverkning av materialet produkten består av.
Tabell 1: Data om utsläpp vid tillverkning av material.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material (procentandel
av produkt)

Kemisk massa framställd genom
EFC (78 %)

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2016)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning av
material
[kg CO2 /kg material]

0,169

(Hischier
2016b)

Utsläpp av CH4 vid tillverkning av
material
[kg metan/kg material]

0,00000687

(Hischier
2016b)

Utsläpp av NOx vid tillverkning av
material
[kg NOx/kg material]

0,00185

(Hischier
2016b)

Vikt material [kg/år]

756,6

(Se Bilaga 1)

Tillverkning av förpackningsmaterial
En transportförpackning innehåller åtta boxar som placerats i en kartong. Allt
förpackningsmaterial antas vara tillverkad i kartong som är framställd av CTMP. För
beräkning av CO2-utsläpp vid tillverkning av kartong används medelvärdet från
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand (se Bilaga). Detta antas då
Ecoinvent inte hade siffror för tillverkandet av CTMP och eftersom kartongsmaterial
tillverkas vid pappersbruket (SCA 2016). I Tabell 2 kan data för utsläpp vid
tillverkning av kartong ses samt vikten av en transportförpackning innehållande åtta
boxar.
Tabell 2: Data om utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterial. Vikten avser en
transportförpackning samt åtta boxar.
Data/fakta
Vilket/vilka material

Kartong

Kommentarer

Utsläpp av CO vid tillverkning av material
[kg CO /kg material]

0,02576

(SCA 2016a)

Utsläpp av CH vid tillverkning av material
[kg CH /kg material]

-

data saknas

Utsläpp av NO vid tillverkning av material
[kg NO /kg material]

0,0002

(Hischer 2016a)

Vikt förpackningsmaterial [kg/år]

130,1

(Se Bilaga 1)

2

2

4

4

x

x

Tillverkning av produkt
Data för framställningen av den specifika produkten kunde inte erhållas från
leverantören men ett medelvärde från fabriken i Mölnlycke kan erhållas från SCA:s
hållbarhetsredovisning från 2015 (SCA 2015a). Denna data har dock valts att inte
användas då jämförande tvättlappar inte haft tillgång till denna typ av data. I Tabell 3
kan data för den färdiga produkten ses.
Tabell 3: Tillverkningsland samt vikt för färdig produkt .
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige

Vikt produkt [kg/enhet]

0,00448

(Se Bilaga 1)

Vikt produkt [kg/år]

484,176

(Se Bilaga 1)

Transport
Utsläppen för transport är beräknade med hjälp av ett verktyg från Nätverk för
Transport och Miljö (NTM). Det är en idéell oberoende förening som syftar till att
främja och utveckla hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016). Verktyget som
användes var en förenklad gratisversion av NTMCalc Basic 4.0. Vägavstånden är
beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg.
Kemisk pappersmassa antas vara tillverkad i Östrands pappersbruk och transporteras
därifrån till Mölnlycke. Den återvunna viskosen antas finnas på plats i fabriken i
Mölnlycke. Förpackningsmaterialet transport till fabriken utelämnas då denna data
inte finns tillgänglig för jämförande produkter. Transporterna antas ske med tung
lastbil med släp samt med avfallsfordon. I Tabell 4 kan data för de olika sträckorna,
fordonstyp samt utsläpp.
Tabell 4: De olika sträckorna produkten transporteras från materialproduktion till
förbränning.

Från Östrand
massafabrik till
tillverkningsfabriken
Asbond i Mölnlycke.

Sträcka Fordon
[km]

Lastvikt
[kg/år]

Utsläpp [kg/år]

742

404,6

CO : 23,91
CH : 0,02319
N O: 0,000283

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

4

2

Från
31
tillverkningsfabriken
Asbond i Mölnlycke till
återförsäljaren Mediq i
Kungsbacka.

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

Från återförsäljaren
Mediq i Kungsbacka
till Uppsala
Akademiska
Universitetssjukhus

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

476

648,8

CO : 1,602
CH : 0,001554
N O: 0,00006375
2

4

2

648,8

CO : 24,6
CH : 0,02386
N O: 0,0009788
2

4

2

Från Uppsala
3,6
Akademiska
Universitetssjukhus till
Vattenfalls
förbränningsanläggning
i Boländerna
Summa sträcka

2

Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

CO : 0,2918
CH : 0,000283
N O: 0,00001182
2

4

2

1252,6

CO : 50,4038
CH : 0,048887
N O: 0,00200587
2

4

2

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara
kolneutralt eftersom både den kemiska pappersmassan, viskosen samt kartongen
baseras på biomassa (Naturvårdsverket 2015).
Tabell 5: Utsläpp vid förbränning av produktmaterial samt förpackningsmaterial.
Data
Förbränning av produktmaterial
[kg CO2/kg material]

-

Förbränning av förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

-

Kommentarer

Värmevärde produktmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Värmevärde förpackningsmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Förbränningsmängd [kg/år]

648,8

(Se Bilaga 1)

Utsläpp av CO2-ekv. vid förbränning av produkt
[kg CO2-ekv./kg]

0,021666

(Se Bilaga 1)

Ekonomi
Värderna för kostnaden av produkten är hämtade från varuförsörjningen som bland
annat LUL står bakom (Varuförsörjningen u.å.). Årsförbrukningen är en grov
uppskattning baserat på jämförelser med den nuvarande använda tvättlappen. Det
uppskattas åtgå lika många enheter Tork Mjuk tvättlapp jämfört med tvättlappen i
skumplast. Avfallet klassas som brännbart industriavfall (Widenmo, L. 2016).
Förbränningsmängden avser produkten inklusive transportförpackningens material.
Tabell 6: Data för kostnadsberäkningar för årsförbrukning samt förbränning.
Styckpris produkt [kr]

0,191 (Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

108075 (LUL 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,595 (Widenmo, L. 2016)

Förbränningsmängd [kg/år]

648,8 (se Bilaga 1)
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Sammanfattning
I denna rapport sammanfattas information kring avfallshanteringen från
Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping, förbränningsdata
presenteras och ekonomiska aspekter nämns. Dessutom definieras
begreppet sterilitet som renhetsgrad.

Avfallshantering och renhetsgrad steril
Renhetsgrad steril
Enligt Vårdhandboken (Banck 2015) uppnår en produkt eller ett redskap
renhetsgraden steril om sannolikheten för att finna en mikroorganism i eller på
produkten är mindre än en på en miljon, det vill säga att det i princip är en avsaknad
av sådana organismer. Samtliga produkter som ”penetrerar hud eller slemhinna eller
som genomströmmas av vätskor till områden som normalt är sterila, samt för
implantat” måste enligt Vårdhandboken vara sterila. Detta krav gäller således för
operationsdraperingarna som undersöks i denna studie.

Avfallshantering
Det brännbara avfallet från både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping
transporteras till Vattenfall AB:s anläggning i stadsdelen Boländerna i Uppsala för
förbränning. Vissa produkter som har kommit i kontakt med mycket kroppsvätskor,
exempelvis blod, sorteras som smittförande kliniskt avfall och en viss mängd av
förpackningsmaterialen återvinns. Dessa andelar antas dock vara så pass små i
förhållande till den totala avfallsmängden att de kan försummas. I samråd med
beställaren görs därmed antagandet att allt förbrukningsmaterial från geriatriken på
Akademiska sjukhuset och operationsavdelningen på Enköping lasarett går till
förbränning i slutet av dess livscykel (Widenmo 2016b).
Företaget Ragn-Sells står för avfallshämtningen från Enköping lasarett medan
Uppsala Kommun har ansvaret för avfallet från Akademiska sjukhuset (Sköldstam
2016).

Förbränningskostnad
Kostnaden för förbränning vid Vattenfall AB:s anläggning i Boländerna är lite olika
beroende på vilken firma som levererar avfallet. Den rådande förbränningsavgiften är
59,5 öre per kg brännbart avfall från Uppsala och 92 öre per kg brännbart avfall från
Enköping (Sköldstam 2016). I samråd med beställaren är inte kostnaden för den
interna avfallshanteringen som lokaler och transportpersonal medräknad i avgifterna
då endast engångsprodukter jämförs (Widenmo 2016a).

Koldioxidemissioner vid förbränning
I denna studie räknas samtliga plastmaterial som ingår i de undersökta produkterna
som mjukplast. Materialen viskos och kartong härstammar båda från cellulosa och
bidrar därmed inte med några fossila koldioxidemissioner (Karlsson, 2016). Generella
värden på CO2-utsläpp från förbränning av materialen som ingår i denna studie
presenteras i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. CO2-emissioner vid förbränning av materialen som ingår i studien
(Karlsson, 2016).
Material
CO2-emissioner [kg CO2/kg material]
Mjukplast
2
Cellulosamaterial
0

Emissioner av metan och lustgas
Enligt Vattenfall AB:s miljöspecialist Anna Karlsson har mätningar på utsläpp av
metan och lustgas från avfallsförbränningen gett upphov till ett sammanslaget värde
på 3,9 g koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter) per kWh avfallsbränsle för dess
emissioner. Vid beräkningen av detta värde har uppvärmningspotentialen (GWP) 23
använts för metan och 300 använts för lustgas (Karlsson, 2016).

Värmevärden
Ett materials värmevärde är ett mått på hur mycket värmeenergi som det är möjligt att
utvinna vid förbränning av materialet (Jernkontoret 2016). Värmevärden för plaster
beror delvis på graden av utblandning med andra material (Karlsson, 2016). Vid
beräkningar av förbränningsdata i denna studie används därför ett medelvärde av
spannet på värmevärden för mjukplast, i Tabell 2 nedan presenteras detta samt
värmevärdena för mjukplast och cellulosamaterial.
Tabell 2. Värmevärden för materialen som ingår i studien (Boverket 2008; Karlsson
2016).
Material
Värmevärde [MJ/kg]
Medelvärde [MJ/kg]
Mjukplast
24-46
35
Cellulosamaterial
20
-
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Rapportnamn
Operationsset PP

Sammanfattning
Denna rapport innehåller allmän information om operationssettet i PP. Även relevanta
data på utsläpp för att kunna utföra LCA redovisas.

Operationsset i PP
Om produkten
Det undersökta operationssettet i PP, “Universal set without Mayo stand cover,
absorbent patches size Lage (Ref. 101502)” kommer från företaget OneMed som
levererar sjukvårdsprodukter i Europa. Universalsettet är en engångsartikel och
innehåller flera olika komponenter, däribland handdukar, operationstejp samt häftande
draperingar (Evercare 2013). OneMed har inga egna fabriker utan köper in sina
produkter från Kina, Malaysia, Vietnam och Thailand (Swedwatch 2010). Detta set i
polypropen är framställt i Kina. Operationssettet består av ca. 75% polypropen, 15%
polyeten samt 2% papper (Widenmo 2016a).
LUL har idag ingen upphandling av operationsset i PP. Operationsset i polypropen
har dock varit upphandlat förut och skulle kunna bli aktuellt igen i framtiden, vilket
motiverar denna undersökning av produkten (Widenmo 2016a).

Förpackningsmaterial
Det finns steriliseringskrav vid förpackning av operationsset och produkten förpackas
därför i tre lager. Runt varje operationsset finns en produktförpackning av plast. Fem
stycken av dessa set placeras i en avdelningsförpackning av kartong. Innan transport
paketeras två stycken av dessa avdelningsförpackningar tillsammans i en
transportförpackning av kartong. Detta ger att totalt finns tio stycken operationsset i
varje transportförpackning (Widenmo 2016a).

Transport
Både material och den färdig produkten framställs i Kina, dock saknas information
om exakt ort (Widenmo 2016a). Operationssetten paketeras och transporteras med båt
till Göteborg. Eftersom Shanghai har en stor hamn antas paketen avgå från denna
plats, vilket ger en sträcka på 
20816 km
till hamnen Göteborg (
Portworld 2016
).
Efter att produkten ankommit till till hamnen i Göteborg transporteras den 
30,9 km
med tung lastbil till återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka
(Widenmo, L. 2016b; Googl
e 2016c)
. Från lagret sker transport med tung lastbil från
Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala, en sträcka på 476 km (Widenmo, L.
2016b;
Google 2016d)
. Operationssetten transporteras sedan 50,1 km direkt från
sjukhuset till Lasarettet i Enköping för användning (Google 2016a). Efter användning
transporteras operationssetten till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna,
Uppsala, för att förbrännas.

Utsläpp
Tillverkning av material
Polyeten antas vara av typen linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna är vanligt
förekommande i mjuka plaster (Plastics Europe 2008).
Tabell 1. Data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de två huvudmaterialen
i operaionssettet; polypropen och polyeten. Utsläpp från papper försummas då
produkten endast innehåller ca.2 % av denna vara.

Vilka material

Data/fakta

Kommentarer

Polypropen,
polyeten,
papper

Polypropen 75%, polyeten
15%, papper 2%.
(Widenmo 2016a)

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Utsläpp av CO
vid
2
tillverkning av material
[kg CO
/kg material]
2

Polypropen: 1,6632

(
Hischier 2011d)

Polyetylen: 1,4839

(Hirschier 2011c)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Polypropen:
0,011783

(
Hischier 2011d)

Polyetylen:
0,014006

(Hischier 2011c)

Polypropen:
4.8233E13

(
Hischier 2011d)

Polyetylen:
3.7156E13

(Hischier 2011c)

Utsläpp av lustgas vid
tillverkning av material
[kg N
O/kg material]
2

Tillverkning av förpackningsmaterial
I brist på data för utsläpp av CO
vid tillverkning av kartong antas värde för
2
koldioxidutsläpp per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand.
Vidare antas att vikten för avdelningsförpackningen är 0,6 kg, då en kartong med
liknande volym uppmätt denna vikt. Utifrån detta samt givna volymer för lådorna
skattades även transportförpackningens vikt till 1,0 kg.

Tabell 2. Data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av förpackningsmaterialen
polyetylen och kartong.
Data/fakta

Källa

Vilka material

Polyeten (HDPE),
Kartong

(Evercare 2015)

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Utsläpp av CO
vid
2
tillverkning av material
[kg CO
/kg material]
2

Polyetylen (HDPE): 1,556

(Hirschier 2011b)

Kartong: 0,02576

(SCA 2015)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg CH
/kg material]
4

Polyetylen (HDPE): 0,0141

(Hirschier 2011b)

Utsläpp av lustgas vid
tillverkning av material
[kg N
O /kg material]
2

Polyetylen (HDPE):
7,9135E13

Vikt
förpackningsmaterial
[kg]

Transportförpackning: 1,0
Avdelningsförpackning: 0,6
Produktförpackning: 0,12

Kartong: Data saknas
(Hirschier 2011b)
(Hischier 2011a)
Kartong: Data saknas
(Widenmo 2016a)

Tillverkning av produkt
Operationssettet från OneMed innehåller flera olika komponenter som alla framställs i
Kina (Widenmo 2016a).
Tabell 3. Produktinformation gällande tillverkningsland och vikt på de olika
komponenterna.
Data/fakta

Källa

Tillverkningsland

Kina

(Widenmo 2016a)

Vikt för färdig produkt
[kg]

Produkt: 3,28

(Widenmo 2016a)

Förpackning: 0,120
Pappersservetter: 0,085
Ass påse: 0,440
Optejp: 0,020
Små handdukar: 2x0,250 = 0,500
Fotlakan: 0,775
Huvudlakan: 0,925
Instrumentlakan: 0,535

Transport
Material till operationssettet samt den slutgiltiga produkten produceras enligt
information i Kina (Widenmo 2016a). Ingen ort kan dock fastslås och produkten antas
därför vara framställd i Shanghai.
För att beräkna utsläppen från transporterna användes 
NTMCalc Basic 4.0
som är
utvecklad av Network for Transport Measures. För transport med båt gjordes
beräkningarna med fartygstypen “containerskepp” över vattentypen “hav”. Transport
från återförsäljaren till beställaren sker enligt information från LUL med tung lastbil
med släp (“truck with trailer” 2834 ton). Transport från Lasarettet i Enköping till
förbränningsstationen i Uppsala sker med sopbil, en så kallad “rigid truck” (1420
ton). Lastvikten som användes i beräkningarna var 6154 kg, baserat på LUL:s
årförbrukning av operationsset.
Tabell 4. Produktens transportsträckor från tillverkning till förbränning, samt vilka
utsläpp av koldioxid dessa resor ger.
Sträcka [km]
Material och
produktfabrik
till
återförsäljaren

Fordon

ShanghaiGötebo
rg Containerskepp
:20816
GöteborgMediq:
30,9

Tung lastbil
med släp

Återförsäljare
till
Akademiska
sjukhuset

476

Akademiska
sjukhuset till
Enköpings
lasarett

Utsläpp [kg]

Källa

Containerskepp
: (Portworld
CO
:
2811
2016)
2
CH
: 2,517
4
N
O:
2 0,1384
Tung lastbil:
CO
:
15,15
2
CH
:
40,01469
N
0: 0,0006027
2

(Google 2016c)

Tung lastbil
med släp

CO
: 233,3
2
CH
: 0,2263
4
N
O: 0,009284
2

(Google 2016d)

50,1

Tung lastbil
med släp

CO
:
24,56
2
CH
: 0,0
2382
4
N
O:
0,0
009772
2

(Google 2016a)

Enköping
lasarett till
Vattenfall i
Boländerna

53,5

Sopbil

CO
:
41,14
2
CH
:0,03990
4
N
O:
2 0,001667

(Google 2016b)

Summa
sträcka

21424,6

Vikt produkt +
förpackning
[kg]

5,0

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara
kolneutralt eftersom kartongen baseras på biobränslen (SCA 2015).
Tabell 5. Data på utsläpp av kilogram koldioxid per kilogram material för produkten
och förpackningsmaterialen. Värmevärdet för mjukplast är ett medelvärde av det
givna spannet 2446 MJ/kg från Vattenfalls förbränningsstation i Boländerna
(Karlsson 2016).
Data

Källa

Förbränning av
produktmaterial
[kg CO
/kg material]
2

Mjukplast (HDPE): 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av
förpackningsmaterial
[kg CO
/kg material]
2

Mjukplast (HDPE): 2

(Karlsson 2016)

Kartong: 0

(SCA 2015)

Värmevärde
produktmaterial
[MJ/kg]

Mjukplast (HDPE): 35

(Karlsson 2016)

Värmevärde
förpackningsmaterial
[MJ/kg]

Mjukplast (HDPE): 35

(Karlsson 2016)

Kartong: 20

(Boverket 2008)

Ekonomi
Eftersom LUL inte har någon upphandling av operationsset i PP har en årsförbrukning
antagits utifrån data på hur många operationsset av andra modeller som används per
år idag. Det exakta antalet är 1702st men vid beräkning av förbränningsmängd har
årsförbrukningen avrundats till 1700st för att underlätta uträkningarna.
Tabell 6. Pris på operationssett, antagen årsförbrukning samt mängd och kostnad för
förbränning.
Data

Källa

Styckpris [kr]

192,09

(OneMed 2016)

Årsförbrukning [st]

1702

(LUL 2016)

Förbränningskostnad
[kr/kg]

0,92

(Widenmo, L. 2016a)

Förbränningsmängd
[kg/år]

Produkt: 5576
Produktförpackning: 204
Avdelningsförpackning:
204
Transportförpackning:
170

För beräkningar se
Appendix
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Appendix
Beräkning av lastvikt
Antal: 1702st opset (årsförbrukning)
Vikt opset: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 opset krävs 10st produktförpackningar, 2st avdelningsförpackningar samt 1st
transportförpackningar.
Avrundar antal operationsset till 1700st för att underlätta beräkning. Detta ger antal
förpackningar enl. nedan:
→ 1700st produktförpackningar
→ 170*2 = 340st avdelningsförpackningar
→ 1700/10 = 170st transportförpackningar
Tot. vikt opset: 1700x3,28=5576kg
Tot. vikt produktförpackningar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt avdelningsförpackningar: 340x0,6=204kg
Tot. vikt transportförpackningar: 170x1,0= 170kg
SUMMA: 6154 kg är vikten av produkter och förpackning för en årsförbrukning
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Rapportnamn
Tvättlapp - skumplast

Sammanfattning
Information om användningen av tvättlapparna i skumplast. Innehåller även siffror
om relevanta utsläpp samt kostnader, allt sammanställt i tabeller.

Tvättlappar i skumplast
Om produkten
De undersökta tvättlapparna i skumplast kommer från företaget Abena AB. De är
upphandlade av Varuförsörjningen och var i bruk på Akademiska sjukhuset vid tiden
för detta projekt.
Användandet av tvättlapparna i skumplast skiljer sig för de olika länen som är med i
Varuförsörjningen. I Uppsala län är det den tvättlappen som används mest, främst vid
geriatriken, medan Dalarna län inte köper in den varianten utan använder någon annan
produkt.
Tvättlapparna används för rengöring då de löddrar upp lätt vid tillsats av vatten och
tvål. Eventuellt används de vid geriatriken på Akademiska sjukhuset även för andra
ändamål, till exempel under fötterna på patienterna när personalen ska hjälpa en
patient upp för ökad friktion (Widenmo 2016b).
Materialet tvättlapparna består av är polyester som har bearbetats till skumplast med
hjälp av koldioxid och vatten under tryck (Abena AB 2014).

Förpackningsmaterial
Enligt förpackningen för skumtvättlapparna består förpackningsmaterialet av en
polyeten plast med låg densitet (PE-LD) och en förpackning rymmer 75 stycken
tvättlappar. Kartongen förpackningarna paketeras i vid transport är av wellpapp. En
kartong kan maximalt få plats med 30 stycken förpackningar.

Transport
Tvättlapparna i skumplast tillverkas i Abena AB:s fabrik i Danmark (Abena AB
2016). De transporteras med tung lastbil till Kungsbacka och därifrån skickas de med
tung lastbil till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter att produkterna förbrukats åker
de med sopbil till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna, Uppsala (Widenmo
2016b). De olika sträckorna redovisas i Tabell 4 nedan.

Utsläpp
Tillverkning av material
Utsläppen avser tillverkning av polyester.
Tabell 1. Massan CO2, metan (CH4), samt lustgas (N2O) som släpps ut vid tillverkning
av polyester i enheten kilogram gas per kilogram polyester som tillverkas.
Data/fakta
Källa
Vilket/vilka material
Polyesterskum
(Abena AB 2014)
Tillverkningsland
Danmark
(Abena AB 2016)
Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
2,53
(Schindler et al. 2010)
[kg CO2/kg]
Utsläpp av CH4 vid
tillverkning av material
5,75*10-3
(Schindler et al. 2010)
[kg CH4/kg]
Utsläpp av N2O vid
tillverkning av material
1,49*10-4
(Schindler et al. 2010)
[kg N2O /kg]
Tillverkning av förpackningsmaterial
Då det inte finns någon information om hur stor vikten är för wellpapp kartongen som
används vid transport antas denna vikt vara densamma som vikten av kartongen för
tvättlapparna i viskos.
Tabell 2. Massan CO2, CH4, samt N2O som släpps ut vid tillverkning av
förpackningsplasten i PE-LD samt wellpapp kartongen. Enheten är kilogram gas per
kilogram wellpapp respektive PE-LD som tillverkas.
Data/fakta
Källa
Vilket/vilka material
Wellpapp/PE-LD
(Abena AB 2014)
Utsläpp av CO2 vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
6,13*10-2/1,6743
(Hischier 2015)
[kg CO2/kg]
Utsläpp av CH4 vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
1,99*10-6/0,016181
(Hischier 2015)
[kg CH4/kg]
Utsläpp av N2O vid
(Imbeault-Tétreault 2014)/
tillverkning av material
3,02*10-7/1,4147*10-10
(Hischier 2015)
[kg N2O/kg]
Vikt
förpackningsmaterial
1,3/7,05*10-3
(SCA 2015b)
[kg]

Tillverkning av produkt
Tabell 3. Var produkten framställs samt vikten för en tvättlapp.
Data/fakta
Källa
Tillverkningsland
Danmark
(Abena AB 2014)
00

Vikt för färdig produkt [kg]

2,0997*10-3

Transport
Den LCA som användes för siffror om utsläpp för materialet polyester har utgått från
ett genomsnitt i Europa. Därför antas, utöver produkten, att även råmaterialet
produceras i fabriken i Danmark.
Tabell 4. De olika sträckorna en produkt transporteras från produktion till
förbränning. För att beräkna utsläppen från transporterna användes NTMCalc Basic
4.0 som är utvecklad av Network for Transport Measures.
Utsläpp
Sträcka
Källa
CO2/CH4/N2O
Fordon
[km]
[kg]
Från
13,48/1,307*10-2
Tung
-4
produktfabrik till
565
/5,363*10
lastbil med (Google 2016a)
återförsäljaren
släp
Från
Tung
11,35/1,101*10-2
återförsäljaren till
476
lastbil
med (Google 2016b)
/4,518*10-4
Uppsala
släp
Från Uppsala till
0,1347/1,307*10-4
Vattenfall i
3,6
Sopbil
(Google 2016c)
/5,458*10-6
Boländerna
Summa sträcka
1 044,6
Vikt produkt +
0,16453
kartong [kg]
0

Avfallshantering
Tabell 5. Massan CO2 som släpps ut vid förbränning av skumtvättlapparna samt
förpackningarna per kilogram material som förbränns. Siffrorna för
förpackningsmaterial gäller PE-LD samt wellpapp kartong. Vid förbränning av
wellpapp kartongen antas det totala utsläppet vara kolneutralt eftersom kartongen
baseras på biobränslen (SCA 2015a).
Data
Källa
Förbränning av produktmaterial
2
(Karlsson 2016)
[kg CO2/kg]
Förbränning av förpackningsmaterial
2/0
(SCA 2015a)
[kg CO2/kg]
Värmevärde för produktmaterial [MJ/kg]
35
(Boverket 2008)
Värmevärde för förpackningsmaterial
35/20
(Boverket 2008)
[MJ/kg]

Ekonomi
Tabell 6. Kostnad för skumtvättlapparna, kostnad för förbränning samt vikt för en
årsförbrukning. Förbränningsmängden gäller för produkten samt alla förpackningar.
Data
Källa
Styckpris [kr]
0,1822
(Varuförsörjningen 2016)
(Landstinget i Uppsala
Årsförbrukning [st]
108 075 + 48 kartonger
län 2016)
Förbränningskostnad
0,595
(Widenmo 2016b)
[kr/kg]
Förbränningsmängd
299,49
[kg/år]
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Rapportnamn
Stora rapporten – operationsset viskos

Sammanfattning
Denna rapport sammanfattar information om tillverkningsland, transporter och allmän
data kring operationssettet i viskos samt de olika materialen som ingår i produkten.

Operationsset viskos
Om produkten
Operationsdraperingen i viskos kommer från tillverkaren Codan Triplus AB. Settet
innehåller flertalet komponenter, däribland fyra stycken handdukar, ett
instrumentbordslakan, operationslakan med häfta. Häftämnet är baserat på akryl och
saknar enligt tillverkaren lösningsmedel. Draperingarna i settet har ett ytskikt av ickevävd, så kallad nonvowen, viskos, ett mellanskikt av polyetenfilm (PE-film) och ett
undre skikt av polypropen (PP) (Codan Triplus 2016a). Materialen är EtOsteriliserade, vilket innebär att de har behandlats med den bakteriedödande gasen
etenoxid (Eurotherm 2016).
Viktförhållandena mellan de olika materialen som ingår i operationssettet är okända,
men för enkelhetens skull antas varje material utgöra en tredjedel av den färdiga
produkten.

Tillverkningsland
Viskos
Viskosen antas vara producerad i staden Hangzhou, Kina, då landet har världens
största produktionskapacitet av viskosfibrer samt då företaget Zhejiang Fulida co. som
år 2011 var en av landets största producenter av viskos har en fabrik i staden (China
Weekly News 2012; Chen 2014, s 335)

PE-film (LLDPE)
Operationsdraperingens mellanskikt av PE-film antas bestå av så kallad linjär
lågdensitetspolyeten (LLDPE), då denna variant är en vanlig komponent i mjukare
material som plastpåsar och olika sorters plastfilmer (Plastics Europe 2008).
Materialet som ingår i operationsdraperingen antas produceras i Freeport, en stad i
delstaten Texas i USA, där företaget Dow Chemicals som är en av världens största
producenter av LLDPE har en fabrik (Dow Chemicals 2014; Liping 2015).

PP
Materialet är enligt leverantören till operationssettet i PP tillverkat i Kina, dock
saknas information kring själva tillverkningsorten (Widenmo 2016a). Då mycket
polypropen transporteras från Shanghai antas materialet vara producerat i staden.
Denna tillverkningsort antas även gälla för PP-materialet i operationsdraperingen i
viskos.

Färdig operationsdrapering
Operationsdraperingen antas produceras i Rohrdorf i Tyskland då Sengewald
Klinikprodukte, leverantören av produkten till Codan Triplus AB, tillverkar
operationsdraperingar där (Codan Triplus 2016b; STS Medical Group 2013;
Varuförsörjningen 2016).

Förpackningsmaterial
Landstinget i Uppsala län (LUL) har särskilda förpackningskrav gällande sterila
produkter. Varje enskild produkt måste omslutas av en icke återförslutningsbar
produktförpackning, som sedan packas tillsammans med andra produkter av samma
sort i en så kallad avdelningsförpackning. Slutligen förpackas
avdelningsförpackningarna i ett större emballage, en transportförpackning (Widenmo
2016a).

Figur 1. De olika varianterna av förpackningar kring operationssetten och hur de
packas.
För detta operationsset antas de olika förpackningarna packas enligt Figur 1 ovan, det
vill säga fem stycken produktförpackningar i en avdelningsförpackning och två
avdelningsförpackningar i en transportförpackning. Detta då det liknande
operationssettet i PP packas på detta sätt (Evercare 2015).
Klimatpåverkan från samtliga produktmaterials förpackningar vid transport till
produktfabriken försummas i denna studie. Även förpackningsmaterialens transporter
till orten för packning av det färdiga operationssettet försummas, men utsläppen från
deras tillverkning ingår i produktens livscykelanalys (LCA).

Kartong
Setten med operationsdraperingar är förpackade med två kartonger, en större och en
mindre. Avdelningsförpackningen antas väga 600 g enligt jämförelser med andra
kartonger av liknande storlek. Transportförpackningen antas väga 1000 g då det ryms
två avdelningsförpackningar i en större förpackning.

PE-film (HDPE)
Produktförpackningen antas bestå av högdensitetspolyeten (HDPE) med vikten 120 g
då en liknande förpackning i operationssettet i PP gör det (Evercare 2015; Widenmo
2016a).

Transporter
Viskos
Materialet antas fraktas med en tung lastbil med släp från fabriken i Hangzhou till
Shanghai, båda städerna i Kina. Därefter gör antagandet att det transporteras med båt
till Hamburg i Tyskland, då hamnen är landets största (Thomsen 2016). Sedan
levereras viskosmaterialet med en tung lastbil med släp till Rohrdorf där
operationsdraperingarna tillverkas.

PE-film (LLDPE)
Ett antagande görs att materialet färdas med båt från Freeport, USA, till hamnen i
Hamburg. Därefter antas det liksom viskosmaterialet färdas till Rohrdorf med en tung
lastbil med släp.

PP
Materialet antas fraktas med båt från Shanghai till Hamburg. Därefter transporteras
det med en tung lastbil med släp till fabriken för tillverkning av själva
operationsdraperingarna i Rohrdorf.

Färdig operationsdrapering
De färdiga operationsdraperingarna antas sedan transporteras från Rohrdorf i
Tyskland till Mediqs lager i Kungsbacka utanför Göteborg med en tung lastbil med
släp. En viss del av denna sträcka utgörs av transport med färja mellan Rostock,
Tyskland, och Gedser, Danmark (Google 2016e). Enligt beställaren fraktas sedan
operationssetten från Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala, varifrån de
slutligen levereras till Enköpings lasarett med en tung lastbil med släp. I slutet av
draperingarnas livscykler transporteras de med sopbil till Vattenfalls anläggning i
stadsdelen Boländerna i Uppsala för förbränning (Widenmo 2016b).

Förbränning
Samtliga produkter samt förpackningar antas förbrännas vid Vattenfalls
förbränningsanläggning i Uppsala.

Utsläpp
Tillverkning av material
I Tabell 1 nedan presenteras koldioxid-, metan och lustgasutsläpp vid tillverkning av
produktmaterialen, samt deras tillverkningsland.
I brist på information kring utsläpp vid viskosproduktionen används istället data för
tillverkningen av bomullsfibrer. Antagandet att materialens tillverkningsprocesser ger
liknande värden på utsläpp baseras på att de båda härstammar från cellulosa.
Tabell 1. Data för tillverkning av produktens material.
Data/fakta
Vilket/vilka material

Viskos

PE-film (LLDPE)

PP

Tillverkningsland

Kina

USA

Kina

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg CO2/kg material]

0,33512

1,4839

1,6632

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg CH4/kg material]

Inga fossila
utsläpp

0,014006

0,011783

Utsläpp av lustgas vid
tillverkning av material
[kg N2O/kg material]

0,0014214

3,7156E-13

4,8233E-13

Kommentarer

(Jewell 2012)

(Hischier 2011c)

(Hischier 2011d)

Tillverkning av förpackningsmaterial
Alla produkter med kartongförpackning som ingår i den stora rapporten antas bestå av
samma sorts kartong med samma utsläpp. För utsläpp av CO2 vid tillverkning av
materialet kartong antas värdet för koldioxidutsläppet per kilogram tillverkad produkt
stämma överens med siffror från SCA:s pappersbruk i Östrand. Detta eftersom bland
annat kartong tillverkas vid pappersbruket. Se Tabell 2 för tillverkningsdata för
förpackningsmaterialen.

Tabell 2. Data för tillverkning av förpackningsmaterialen.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Kartong

PE-plast
(HDPE)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning
av material
[kg CO2/kg material]

0,02576

1,556

Kartong: (SCA
2015)
HDPE:
(Hischier
2011b)

Utsläpp av metan vid tillverkning
av material
[kg CH4/kg material]

Data saknas

0,0141

Kartong:
(Hischier
2011a)
HDPE:
(Hischier
2011b)

Utsläpp av lustgas vid
tillverkning av material
[kg N2O/kg material]

Data saknas

7,9135E-13

Kartong:
(Hischier
2011a)
HDPE:
(Hischier
2011b)

Vikt förpackningsmaterial [kg]

1+0,6

0,12

Tillverkning av produkt
Det färdiga operationssettets vikt antas vara samma som vikten för operationssettet i
PP då mer exakt data saknas. Vikten samt produktens tillverkningsland presenteras i
Tabell 3.
Tabell 3. Den färdiga produktens tillverkningsland och vikt.
Data/fakta
Tillverkningsland

Tyskland

Vikt för färdig produkt [kg]

3,28

Kommentarer

(Widenmo 2016a)

Transport
I Tabell 4 presenteras transportdata för operationssettet samt dess enskilda
produktmaterial. För att beräkna utsläppen från transporterna användes verktyget
NTMCalc Basic 4.0 som är utvecklat av Network for Transport Measures (2016).
Vid beräkning av utsläppen från tung lastbil med släp antas fordonsvikten 28-34 ton.
Vid beräkningen av utsläpp av resan mellan Enköpings lasarett och
förbränningsanläggningen i Uppsala antas sopbilen vara en så kallad rigid truck med
vikten 14-20 ton. Båtarna från Shanghai och Freeport antas vara så kallade container
ships, där vattentypen mellan Shanghai och Hamburg i NTMCalc Basic 4.0 väljs som
ocean och vattentypen mellan Freeport och Hamburg väljs som large ocean. Färjan
mellan Rostock och Gedser antas vara ett så kallat general cargo ship och vattentypen
vid transporten väljs som regional.
Vid transporterna av de separata produktmaterialen antas lastvikten vara 1858,67 kg,
baserat på vikten av respektive material i en årsförbrukning av operationssettet.
Förpackningarnas vikt försummas i denna lastvikt. Vid samtliga transporter av den
färdiga produkten antas en lastvikt på 6154 kg, baserad på vikten av en
årsförbrukning av operationssetten (se tabell 6) samt vikten av en årsförbrukning av
samtliga förpackningar. Se appendix för beräkningar.
Tabell 4. Sträckor samt fordonstyper för transporter av de olika materialen samt den
färdiga produkten.
Sträcka
[km]

Fordon

Delsträcka

Utsläpp [kg]

Kommentarer

Tung lastbil
med släp

Hangzhou -> CO2: 26,2
Shanghai
CH4: 0,02541
N2O: 0,001043

Sträcka: (Google
2016c)

20468

Båt

Shanghai ->
Hamburg

CO2: 834,9
CH4: 0,7474
N2O: 0,04111

Sträcka:
(Portworld 2016b)

842

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

Sträcka: (Google
2016b)

Från materialfabrik till 9635
Hamburg

Båt

Freeport ->
Hamburg

CO2: 297,4
CH4: 0,2663
N2O: 0,01464

Sträcka:
(Portworld 2016a)

Hamburg till
produktfabrik

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

Viskos
Från materialfabrik till 177
Hamburg

Hamburg till
produktfabrik
PE-film

842

Sträcka
[km]

Fordon

Delsträcka

Utsläpp [kg]

Kommentarer

PP
Från materialfabrik till 20468
Hamburg

Båt

Shanghai ->
Hamburg

CO2: 834,9
CH4: 0,7474
N2O: 0,04111

Hamburg till
produktfabrik

Tung lastbil
med släp

Hamburg ->
Rohrdorf

CO2: 124,6
CH4: 0,1209
N2O: 0,00496

851,7

Tung lastbil
med släp

Rohrdorf ->
Rostock

CO2: 417,5
CH4: 0,4049
N2O: 0,01661

48,9

Färja

Rostock ->
Gedser

CO2: 4,568
Sträcka: (Google
CH4: 0,004084 2016e)
N2O: 0,0002155

434,5

Tung lastbil
med släp

Gedser ->
Kungsbacka

CO2: 213,0
CH4: 0,2066
N2O: 0,008475

Sträcka: (Google
2016e)

Från återförsäljaren
till Uppsala

476

Tung lastbil
med släp

Kungsbacka
-> Uppsala

CO2: 233,3
CH4: 0,2263
N2O: 0,009284

Sträcka: (Google
2016d)

Uppsala till Enköping

50,1

Tung lastbil
med släp

Uppsala ->
Enköping

CO2: 24,56
Sträcka: (Google
CH4: 0,02382
2016f)
N2O: 0,0009772

Från Enköping till
Vattenfall i
Boländerna

53,5

Sopbil

Enköping ->
Uppsala

CO2: 41,14
CH4: 0,03990
N2O: 0,001667

Summa sträcka

55188,7

Vikt produkt +
förpackning [kg]

3,28+1+
0,6+0,12
=5

842

Färdig operationsdrapering
Från produktfabrik till
återförsäljaren (Mediq
i Kungsbacka)

Sträcka: (Google
2016e)

Sträcka: (Google
2016a)

Avfallshantering
I Tabell 5 visas data för koldioxidutsläpp och värmevärden vid förbränning av
produktmaterialen samt förpackningsmaterialet. Vid förbränning av
kartongförpackningarna antas det totala utsläppet vara kolneutralt eftersom materialet
baseras på biobränslen (SCA 2015). Samma antagande gäller även materialet viskos,
som tillverkas från cellulosa (Karlsson 2016). I tabellen antas att materialen LLDPE,
HDPE och PP kan räknas som mjukplast, medan viskos antas tillhöra kategorin textil.
Tabell 5. Utsläpp av koldioxid samt värmevärden för produktmaterialen respektive
förpackningsmaterialen.
Data

Kommentarer

Viskos: 0
LLDPE: 2
PP: 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av förpackningsmaterial Kartong: 0
[kg CO2/kg material]
HDPE: 2

(Karlsson 2016)

Värmevärde produktmaterial
[MJ/kg]

Viskos: 20
LLDPE: 35
PP: 35

Viskos: (Boverket 2008)
LLDPE och PP: Värdena är uppskattade
medelvärden av värmevärdena 24-46
MJ/kg för mjukplast (Karlsson 2016).

Värmevärde förpackningsmaterial
[MJ/kg]

Kartong: 20
HDPE: 35

Kartong: (Boverket 2008)
HDPE: (Karlsson 2016)
Värdet för HDPE är ett uppskattat
medelvärde av värmevärdena 24-46 för
mjukplast.

Förbränning av produktmaterial
[kg CO2/kg material]

Ekonomi

I Tabell 6 presenteras ekonomiska data, årsförbrukning samt förbränningsmängd av
det färdiga operationssettet. Vid beräkningar förenklades årsförbrukningen till 1700 st
operationsset. Då allt antas förbrännas är förbränningsmängden och vikten av en
årsförbrukning av operationssettet samt dess förpackningar densamma.
Tabell 6. Den färdiga produktens pris, årsförbrukning, förbränningskostnad samt
förbränningsmängd.
Styckpris [kr]

70,39

(Varuförsörjningen
2016)

Årsförbrukning [st]

1702

(Landstinget i
Uppsala län 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,92

(Widenmo 2016a)

Förbränningsmängd [kg/år]

6154
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Appendix
Beräkning av produktmaterialens vikter
Antar att varje materials vikt utgör en tredjedel av operationssettet.
Vikt op-set: 3,28kg
Vikt viskos: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Vikt LLDPE: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Vikt PP: 3,28/3=1,09333…≈1,093kg
Årsförbrukning operationsset: 1702 st
Avrundar för förenkling av senare beräkningar till 1700 st
Vikt årsförbrukning viskos: 3,28/3*1700≈1858,67kg
Vikt årsförbrukning LLDPE: 3,28/3*1700≈1858,67kg
Vikt årsförbrukning PP: 3,28/3*1700≈1858,67kg

Beräkning av lastvikt
Antal: 1702 st op-set (årsförbrukning)
Vikt op-set: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 op-set krävs 10 plastförpackningar, 2 avdelningsförpackningar och 1
transportförpackning.
Avrunda antal till 1700st.
Dela på 10 för att få fram hur många stora kartonger vi har:
→ 170 stora kartonger
→ 170x2=340 st små kartonger
→ 1700 produktförpackningar
Tot. vikt stora kartonger: 170x1=170kg
Tot. vikt små kartonger: 340x0,6= 204kg
Tot. vikt plastpåsar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt op-set: 1700x3,28=5576kg
SUMMA: 6154 kg är vikten av en årsförbrukning.
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Sammanfattning
Sammanställning av produktinformation samt data för opertaionssettet i PLA.

Operationsset PLA
Om operationssettet
Universal operationssettet i PLA tillverkas av 3M Svenska AB som har huvudkontor i Sollentuna
och försäljningskontor i Göteborg (3M 2016a). Settet innehåller: “operationstejp, handdukar,
ass.påse, handdukslakan, draperingslakan (M), draperingslakan (L), instumentbordsskydd” (3M
2016c) och är ett så kallat Steri-drape drapering, utvecklat av företaget. Draperingen består av
bland annat ett non-woven lager som till stor del innehåller växtbaserat material som är förnybart.
Settet innehåller PLA (Widenmo 2016b) och detta antas vara det växtbaserade materialet som
utgör 95% av non-woven lagret. Draperingen innehåller dessutom en polyetenfilm. Produkten
består av 62% PLA och 35% PE-film (3M 2016b).

Tillverkning
Tillverkningen av produkten antas ske i Västervik där 3M har tillverkning av andra produkter
(3M 2016a). PLA:n i produkten antas tillverkas av NatureWorks då de är en av de största
tillverkarna av PLA i världen (Madhavan Nampoothiri, K. 2010). Materialtillverkningen sker i
Blair, Nebraska i USA. PE:n i produkten antas vara densamma som operationssettet i Viskos
antas ha, linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE). Tillverkningen antas ske i Texas där en av de
största tillverkarna producerar plasten (Dow Chemicals 2014; Liping 2015).

Förpackning
I och med att operationssettet har ett steriliseringskrav förpackas produkten i tre olika
förpackningar: produktförpackning, avdelningsförpackning samt transportförpackning
(Widenmo, 2016). Produktförpackningen antas vara en plastförpackning gjord av PE då
operationssettet i PP packas på samma sätt (Widenmo 2016a). Det antas att fem stycken set får
plats och packas i en avdelningsförpackning som består av kartong. Två av dessa
avdelningsförpackningar packas sedan i en transportförpackning också tillverkad av kartong inför
transport.

Transport
All transport på land antas ske med tung lastbil med släp förutom då avfallet transporteras med
sopbil som antas motsvara en lastbil. PLA:n transporteras från Blair till New York, därefter med
containerfartyg till Göteborg och sedan till Västervik där tillverkningen av operationssetten antas
ske. PE plasten antas transporteras med containerfartyg till Göteborg och därefter till Västervik.
Efter tillverkningen transporteras produkten med förpackning till Mediq i Kungsbacka, sedan till
Akademiska sjukhuset i Uppsala och till sist Enköping. Efter förbrukning transporteras avfallet
med sopbil till Vattenfall i boländerna, Uppsala för förbränning. Värden på utsläpp för
transporterna har tagits från transportmeasures hemsida (Network for Transport Measures 2016).

Förbränning
Produkten förbränns i boländerna i Uppsala och antas motsvara mjukplast i utsläpp.

Utsläpp
Nedan presenteras siffror som utgör LCA:n för steri-drape operationssettet.
Tillverkning av material
Tillverkningen av PLA antas utföras av NatureWorks och värden har tagits från en LCA gjord på
deras produkter år 2010 (Vink, Davies & Kolstad 2010). Värden för PE har tagits från en rapport
presenterad på ecoinvent’s hemsida (Hischier 2011a). Se Tabell 1 för värden.
Tabell 1. Växthusutsläpp till följd av tillverkning av PLA och PE.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

62% PLA

35% Polyeten (PE)

(3M 2016b)

Tillverkningsland

Canada (Nature
Works)

Texas, USA

PLA:(Madhavan
Nampoothiri, K.
2010)
PE: (Dow Chemicals
2014; Liping 2015)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av
material
[kg Co2/kg material]

0,113 kg

1,4839 kg

PLA: (Vink, Davies
& Kolstad 2010).
PE: (Hischier 2011a)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av
material
[kg metan/kg
material]

0,0000210 kg

0,014006 kg

PLA:(Vink, Davies &
Kolstad 2010)

Utsläpp av
kväveoxider vid
tillverkning av
material
[kg N2O/kg material]

0,0003707 kg

PE: (Hischier 2011a)
3.7156E-13kg

PLA:(Vink, Davies &
Kolstad 2010)
PE: (Hischier 2011a)

Tillverkning av förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet antas vara densamma för alla produkter som packas på samma sätt.
Koldioxidutläpp för kartongen har tagits från en rapport av SCA, resten av utsläppen från en
rapport på ecoinvent. Datan för HDPE har tagits från en rapport på ecoinvent.
Tabell 2. Växthusutsläpp till följd av tillverkning av förpackningsmaterial till steri-drape
operationsset
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Polyeten (HDPE),
Kartong (Klorfri)

Tillverkningsland

HDPE: Kina
Kartong: -

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av material
[kg Co2/kg material]

Polyetylen (HDPE): 1.556
Kartong: 0.02576

HDPE: (Hischier, 2011b)
Kartong: (SCA 2015)

Utsläpp av metan vid
tillverkning av material
[kg metan/kg material]

Polyetylen: 0.0141

HDPE: (Hischier, 2011b)

Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av material
[kg NOx /kg material]

Polyetylen: 7.9135E-13

Vikt förpackningsmaterial
[kg]

Transportförpackning: 1,0
Avdelsningsförpackning: 0,6
Produktförpackning: 0,12

Kartong: Data saknas
HDPE: (Hischier, 2011b)

Kartong: data saknas
Samma som andra opset

Tillverkning av produkt
Ingen information om tillverkning av själva produkten kunde hittas men produkten antas
tillverkas i Västervik, Sverige.
Tabell 3. Utsläpp vid tillverkning av produkt från råmaterial, data saknas
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige, västervik

antagande baserat på (3M
2016a)

Utsläpp av CO2 vid
tillverkning av produkt
[kg Co2/kg produkt]

-

Utsläpp av metan vid
tillverkning av produkt
[kg metan/kg produkt]

-

Utsläpp av kväveoxider vid
tillverkning av produkt
[kg NOx/kg produkt]

-

Energiåtgång vid tillverkning
[MJ]

-

Vikt för färdig produkt [kg]

3,28

Antar samma som PP. borde
jämföra delar som ingår i
op.setten.

Transport
Utsläppen för transporterna har beräknats med NTMCalc Basic 4.0 som är utvecklad av Network
for Transport Measures. Sträckorna har mätts upp med sökverktyget Google maps.

Tabell 4. Sträckor samt utsläpp till följd av transport av de olika materialen samt slutprodukten
PLA

Sträcka [km]

Fordon

Utsläpp [kg]

kommentar

Från
materialfabrik
till
återförsäljaren
(Mediq i
Kungsbacka)

Nebraska ->
newyork ->
Göteborg -> 3M
i västervik

truck with trailor
28-34
container ship
truck with trailor
28-34

CO2:1007,28
CH4:0,94976
N20:0,043523

(Google 2016c)
(Portworld
2016a)
(Google 2016e)

9480

Container ship

CO2: 307,3
CH4: 0,2751
N20: 0,01513

(Portworld
2016b)

Truck with
trailor 28.34

CO2: 49,27
CH4: 0,04779
N20: 0,001961

(Google 2016e)

Truck with
trailor

CO2: 163,7
CH4: 0,1588
N20: 0,006515

(Google 2016a)

PE
Freeport till gbg

Göteborg till
3M i västervik
Hela produkten
Västervik till
mediq i
Kungsbacka
Från
återförsäljaren
till Uppsala

Kungsbacka ->
Uppsala
476 km

truck with trailor
28-34

CO2: 233,3
CH4: 0,2263
N20: 0,009284

(Google 2016f)

Ev. från Uppsala
till Enköping

Uppsala ->
Enköping
50,1 km

truck with trailor
28-34

CO2: 24,56
CH4: 0,02382
N20: 0,0009772

(Google 2016b)

Sopbil
ridgid truck 1420

CO2: 41,14
CH4: 0,0399
N20: 0,001667

(Google 2016d)

Från
Enköping ->
Uppsala/Enköpin Boländerna
g till Vattenfall i 53,5 km
Boländerna
Summa sträcka

19387,6

Vikt produkt +
förpackning [kg]

6154

CO2: 1826,55
CH4: 1,72147
N20: 0,0790572
Se apprendix

Avfallshantering
Då produkten förbränns antags emissioner från produkten likställas med utsläpp från mjukplast
vid förbränning och för förpackningarna kartong.
Tabell 4 - Utsläpp vid förbränning av produkt och förpackning
Data

Kommentarer

Förbränning av
produktmaterial
[kg CO2/kg material]

Mjukplast: 2

(Karlsson 2016)

Förbränning av
förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

Mjukplast: 2 (120g
förpackning)
Kartong: 0

(Karlsson 2016)

Värmevärde produktmaterial
[MJ/kg]

35

(Karlsson 2016)
Värdet är ett uppskattat medelvärde för
värmevärdet 24-46 för mjukplast.

Värmevärde
förpackningamaterialmaterial
[MJ/kg]

Kartong: 20
HDPE: 35

Kartong: (Boverket 2008)
HDPE: (Karlsson 2016)
Värdet är ett uppskattat medelvärde för
värmevärdet 24-46 för mjukplast.

Ekonomi
För att få en kostnad på årsförbrukningen av operationssettet antogs att totala antalet
operationsdraperingar som beställdes in till Enköping lansarett likställs med årsförbrukningen av
ett operationsset.
Tabell 5 - Kostnader för operationssettet
Styckpris [kr]

75,74

(Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

1702

Totalt antal beställda opset,
från Lina (Landstinget i
Uppsala län 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,92

(Widenmo 2016)

Förbränningsmängd [kg/år]

6154

Antag 1 pkt = 3,4kg (samma
som pp) + förpacking
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Appendix
Beräkning av lastvikt
Antal: 1702 st op-set (årsförbrukning)
Vikt op-set: 3,28kg
Vikt produktförpackning: 0,12kg
Vikt avdelningsförpackning: 0,6kg
Vikt transportförpackning: 1,0kg
För 10 op-set krävs 10 plastförpackningar, 2 avdelningsförpackningar och 1
transportförpackning.
Avrunda antal till 1700st.
Dela på 10 för att få fram hur många stora kartonger vi har:
→ 170 stora kartonger
→ 170*2=340 st små kartonger
→ 1700 plastpåsar
Tot. vikt stora kartonger: 170x1= 170kg
Tot. vikt små kartonger: 340x0,6=204kg
Tot. vikt plastpåsar: 1700x0,12=204kg
Tot. vikt op-set: 1700x3,28=5576kg
SUMMA: 6154kg är vikten av en årsförbrukning

Beräkning vikt PLA samt PE
Vikt produkt: 3,28 kg
Vikt årsförbrukning produkt: 3,28*1700 = 5576 kg
62% av produkten består av PLA
Vikt årsförbrukning PLA: 5576*0,62 = 3457,12kg
35% av produkten består av PE
Vikt årsförbrukning PE: 5576*0,35 = 1951,6 kg

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp
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Tork Mjuk Tvättlapp

Sammanfattning
Denna arbetsrapport innehåller information, antaganden och beräkningar om Tork
Mjuk Tvättlapp. Denna samlade data kan användas för att genomföra en LCA av
produkten.

Om produkten
Tork Mjuk Tvättlapp från SCA HYGIENE PRODUCTS AB TORK är en produkt
framtagen för exempelvis tvätt av patienter inom vården. Tvättlapp består av blekt
kemisk pappersmassa, viskos samt kemikalier (SCA 2015b).

Material
Kemisk pappersmassa framställs genom kokning av vedflis tillsammans med
kemikalier. Processen löser upp ligninet och frilägger fibrerna i träet. Den vanligaste
metoden för detta utförande är sulfatmassaprocessen (Delago Sancho et al. 2015, s.
195). Efter kokningen bleks massan för att bli ren, ljus och för få bättre slitstyrka
(a.a., s. 201). De två blekningsmetoder som används huvudsakligen är EFC
(Elementary Chlorine Free) och TCF (Totally Chlorine Free) (a.a., s. 202). Viskosen
utgör ungefär 12 % av produkten. Viskosen är tillverkad av återvunnen massa som är
biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar. De kemikalierna som finns i produkten är dels
funktionella kemikalier för att ge produkten önskade egenskaper men också
processkemikalier för själva framställningen (SCA 2015b). Specifika mängder gick
inte att erhålla men vid kontakt med SCA ansåg de att mängderna var försumbar vid
genomförande av en LCA (Körner 2016).

Förpackningsmaterial
Produkten förpackas i boxar innehållande 135 tvättlappar, vilket är den minsta enhet
konsumenter kan köpa (SCA 2015b). Vid leverans av större mängder används
kartonger innehållande åtta boxar, vilket blir totalt 1080 tvättlappar (SCA 2015b). För
att framställa kartong används kemisk termomekanisk massa (CMPT) (SCA 2016).

Transport
Blekt kemiska pappersmassan tillverkas i SCA:s egna massafabrik Östrand i Timrå
kommun (SCA 2016). Massaveden som används vid framställandet av pappersmassan
är lokalt producerad (SCA 2015a). Uppgifter om var den återvunna viskosen kommer
ifrån kunde inte erhållas från tillverkaren. Tvättlappen tillverkas på bruket Asbond i
Mölnlycke (SCA 2015b). Efter tillverkningen transporteras sedan produkten till
återförsäljaren Mediq Sverige AB:s lager i Kungsbacka. Därefter sker transport från
Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala (Widenmo, L. 2016b; Google
2016c). Efter att produkten är förbrukad transport denna med avfallsfordon från
Akademiska sjukhuset till Vattenfalls förbränningscentral i Boländerna i Uppsala
vilket är en sträcka på 3,6 km (Widenmo, L. 2016b; Google 2016a).

Utsläpp
Alla data för utsläpp är hämtade från Ecoinvent, om inte annat anges. Ecoinvent är en
oberoende förening som tillhandahåller en databas innehållande information om
miljöpåverkan vid framställning av material (Ecoinvent u.å.).

Tillverkning av material
Tvättlappen antas vara tillverkad till 78 % av blekt kemisk pappersmassan som
framställts genom blekningsmetoden ECF i sulfatprocessen. Viskosen är återvunnen
och anses därför inte bidra med något utsläpp. Kemikalierna som används antas inte
ha någon klimatpåverkan. I Tabell 1 ses en sammanställning av data från utsläppet vid
tillverkning av materialet produkten består av.
Tabell 1: Data om utsläpp vid tillverkning av material.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material (procentandel
av produkt)

Kemisk massa framställd genom
EFC (78 %)

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2016)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning av
material
[kg CO2 /kg material]

0,169

(Hischier
2016b)

Utsläpp av CH4 vid tillverkning av
material
[kg metan/kg material]

0,00000687

(Hischier
2016b)

Utsläpp av N2O vid tillverkning av
material
[kg N2O /kg material]

7.84E-06

(Hischier
2016b)

Vikt material [kg/år]

756,6

(Se Bilaga 1)

Tillverkning av förpackningsmaterial
En transportförpackning innehåller åtta boxar som placerats i en kartong. Allt
förpackningsmaterial antas vara tillverkad i kartong som är framställd av CTMP. För
beräkning av CO2-utsläpp vid tillverkning av kartong används medelvärdet från
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand (se Bilaga). Detta antas då
Ecoinvent inte hade siffror för tillverkandet av CTMP och eftersom kartongsmaterial
tillverkas vid pappersbruket (SCA 2016). I Tabell 2 kan data för utsläpp vid
tillverkning av kartong ses samt vikten av en transportförpackning innehållande åtta
boxar.
Tabell 2: Data om utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterial. Vikten avser en
transportförpackning samt åtta boxar.
Data/fakta
Vilket/vilka material

Kartong

Kommentarer

Utsläpp av CO vid tillverkning av material
[kg CO /kg material]

0,02576

(SCA 2016a)

Utsläpp av CH vid tillverkning av material
[kg CH /kg material]

-

data saknas
(Hischer 2016a)

Utsläpp av N2O vid tillverkning av material
[kg N2O /kg material]

-

data saknas
(Hischer 2016a)

Vikt förpackningsmaterial [kg/år]

130,1

(Se Bilaga 1)

2

2

4

4

Tillverkning av produkt
Data för framställningen av den specifika produkten kunde inte erhållas från
leverantören men ett medelvärde från fabriken i Mölnlycke kan erhållas från SCA:s
hållbarhetsredovisning från 2015 (SCA 2015a). Denna data har dock valts att inte
användas då jämförande tvättlappar inte haft tillgång till denna typ av data. I Tabell 3
kan data för den färdiga produkten ses.
Tabell 3: Tillverkningsland samt vikt för färdig produkt .
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige

Vikt produkt [kg/enhet]

0,00448

(Se Bilaga 1)

Vikt produkt [kg/år]

484,176

(Se Bilaga 1)

Transport
Utsläppen för transport är beräknade med hjälp av ett verktyg från Nätverk för
Transport och Miljö (NTM). Det är en idéell oberoende förening som syftar till att
främja och utveckla hållbarhetsarbetet i transportsektorn (NTM 2016). Verktyget som
användes var en förenklad gratisversion av NTMCalc Basic 4.0. Vägavstånden är
beräknade med Google Maps vägbeskrivningsverktyg.
Kemisk pappersmassa antas vara tillverkad i Östrands pappersbruk och transporteras
därifrån till Mölnlycke. Den återvunna viskosen antas finnas på plats i fabriken i
Mölnlycke. Förpackningsmaterialet transport till fabriken utelämnas då denna data
inte finns tillgänglig för jämförande produkter. Transporterna antas ske med tung
lastbil med släp samt med avfallsfordon. I Tabell 4 kan data för de olika sträckorna,
fordonstyp samt utsläpp.
Tabell 4: De olika sträckorna produkten transporteras från materialproduktion till
förbränning.

Från Östrand
massafabrik till
tillverkningsfabriken
Asbond i Mölnlycke.

Sträcka Fordon
[km]

Lastvikt
[kg/år]

Utsläpp [kg/år]

742

404,6

CO : 23,91
CH : 0,02319
N O: 0,000283

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

4

2

Från
31
tillverkningsfabriken
Asbond i Mölnlycke till
återförsäljaren Mediq i
Kungsbacka.

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

Från återförsäljaren
Mediq i Kungsbacka
till Uppsala
Akademiska
Universitetssjukhus

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

476

648,8

CO : 1,602
CH : 0,001554
N O: 0,00006375
2

4

2

648,8

CO : 24,6
CH : 0,02386
N O: 0,0009788
2

4

2

Från Uppsala
3,6
Akademiska
Universitetssjukhus till
Vattenfalls
förbränningsanläggning
i Boländerna
Summa sträcka

2

Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

CO : 0,2918
CH : 0,000283
N O: 0,00001182
2

4

2

1252,6

CO : 50,4038
CH : 0,048887
N O: 0,00200587
2

4

2

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara
kolneutralt eftersom både den kemiska pappersmassan, viskosen samt kartongen
baseras på biomassa (Naturvårdsverket 2015).
Tabell 5: Utsläpp vid förbränning av produktmaterial samt förpackningsmaterial.
Data
Förbränning av produktmaterial
[kg CO2/kg material]

-

Förbränning av förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

-

Kommentarer

Värmevärde produktmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Värmevärde förpackningsmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Förbränningsmängd [kg/år]

648,8

(Se Bilaga 1)

Utsläpp av CO2-ekv. vid förbränning av produkt
[kg CO2-ekv./kg]

0,021666

(Se Bilaga 1)

Ekonomi
Värderna för kostnaden av produkten är hämtade från varuförsörjningen som bland
annat LUL står bakom (Varuförsörjningen u.å.). Årsförbrukningen är en grov
uppskattning baserat på jämförelser med den nuvarande använda tvättlappen. Det
uppskattas åtgå lika många enheter Tork Mjuk tvättlapp jämfört med tvättlappen i
skumplast. Avfallet klassas som brännbart industriavfall (Widenmo, L. 2016).
Förbränningsmängden avser produkten inklusive transportförpackningens material.
Tabell 6: Data för kostnadsberäkningar för årsförbrukning samt förbränning.
Styckpris produkt [kr]

0,191 (Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

108075 (LUL 2016)

Förbränningskostnad [kr/kg]

0,595 (Widenmo, L. 2016)

Förbränningsmängd [kg/år]

648,8 (se Bilaga 1)
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas samtliga data och fakta om Tork avtorkningspapper.

Tork avtorkningspapper
Om produkten
Tork avtorkningspapper är tillverkat av pappersmassa med en blandning av nyfiber,
återvunnet papper och kemikalier (SCA 2015b). Andelen nyfiber och återvunnet papper står
för cirka 50 % vardera medan andelen kemikalier i slutprodukten är så liten att den kan
försummas (Körner, A. 2016). För tillverkning av nyfiber är massaved den huvudsakliga
vedråvaran (von Segebaden, G., Jörnmark, J. 2016). Företaget SCA som i sin tur äger
varumärket Tork använder lokalt producerad massaved i samtliga av sina pappersbruk i
Sverige (SCA 2015a). Användningsområdet för produkten är främst avtorkning av ytor samt
rengöring av hud etcetera. Pappret levereras i rullar utan någon uppdelning i ark. Detta gör det
möjligt för användaren att ta precis så mycket papper som behövs.

Förpackningsmaterial
Vid leverans är pappersrullarna förpackade i kartonger om 6 rullar i respektive förpackning
(SCA 2015b).

Transport
Produkten tillverkas i Lilla Edet där både framställning av viss andel pappersmassa och
slutprodukt genomförs (SCA 2015b). Den andel av pappersmassan som kommer från
returpapper framställs direkt i Lilla Edet medan den andel som kommer från nyfiber
framställs vid Östrands pappersbruk (Körner, A. 2016). Nyfibermassan transporteras därför
först 680 km till Lilla Edet där produkttillverkningen sedan sker (Google 2016b). Efter
tillverkning transporteras sedan produkten med tung lastbil till återförsäljaren Mediq Sverige
AB:s lager i Kungsbacka, en sträcka på 76 km (Widenmo, L. 2016b; Google 2016d). Därefter
sker transport med tung lastbil från Kungsbacka till Akademiska sjukhuset i Uppsala vilket är
en sträcka på 476 km (Widenmo, L. 2016b; Google 2016c). Efter användning av produkten
sker transport med sopbil från Akademiska sjukhuset till Vattenfalls förbränningscentral i
Boländerna i Uppsala vilket är en sträcka på 3,6 km. (Widenmo, L. 2016b; Google 2016a).

Utsläpp
Tillverkning av material
Det antas att blekningsmetoden ECF (Elementary Chlorine Free) används i sulfatprocessen
vid framställningen av pappersmassan.
Tabell 1: Fakta och data om utsläpp vid tillverkning av material
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Pappersmassa från returpapper och
nyfiber

(SCA 2015b)

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2015b)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning av
material
[kg CO2/kg material]

0,169

(Hischier
2016b)

Utsläpp av CH4 vid tillverkning av
material
[kg CH4/kg material]

6,87E-06

(Hischier
2016b)

Utsläpp av N O vid tillverkning av
material
[kg N2O/kg material]

7,84E-06

(Hischier
2016b)

2

Tillverkning av förpackningsmaterial
För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong antas värde för koldioxidutsläpp per kilogram
tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Detta eftersom bland annat kartong
tillverkas vid pappersbruket (SCA 2016).
Tabell 2: Fakta och data om utsläpp vid tillverkning av förpackningsmaterial.
Data/fakta

Kommentarer

Vilket/vilka material

Kartong

(SCA 2015b)

Utsläpp av CO2 vid tillverkning av material
[kg CO2/kg material]

0,02576

(SCA 2015a)
Beräknat i bilaga

Utsläpp av CH4 vid tillverkning av material
[kg CH4/kg material]

-

(Hischier 2016a)

Utsläpp av kväveoxider vid tillverkning av material
[kg N2O/kg material]

-

(Hischier 2016a)

Vikt förpackningsmaterial [kg]

0,600

(SCA 2015b)

Tillverkning av produkt
För att möjliggöra jämförelse mellan de tre olika tvättlapparna beräknades mängden
torkpapper som motsvarade en skumtvättlapp. Utifrån detta kunde den funktionella enheten
beräknas som vikten av den mängd papper som motsvarar en skumtvättlapp. Se bilaga för
beräkningar.
Tabell 3: Tillverkningsland samt vikt för färdig produkt
Data/fakta

Kommentarer

Tillverkningsland

Sverige

(SCA 2015b)

Vikt för färdig produkt [kg]

1,583 (rulle)

(SCA 2015b)

Vikt för funktionell enhet [kg]

0,00328

Beräknat i bilaga

Transport
Tabell 4: De olika sträckorna en produkt transporteras från produktion till förbränning. För
att beräkna de olika sträckorna avändes Google Maps och för att beräkna utsläppen från
transporterna användes NTMCalc Basic 4.0 som är utvecklad av Network for Transport
Measures.
Sträcka
[km]

Fordon

Lastvikt
[kg/år]

Utsläpp
[kg/år]

Från materialfabrik (Östrand) till
produktfabrik(Lilla Edet)

680

Tung lastbil
med släp

188,404

CO2: 10,20
CH4: 0,009896
N2O:
0,0004060

Från produktfabrik (Lilla Edet) till
återförsäljaren (Mediq i
Kungsbacka)

76

Tung lastbil
med släp

376,808

CO2: 2,281
CH4: 0,002212
N2O:
0,00009076

Från återförsäljaren till Uppsala

476

Tung lastbil
med släp

376,808

CO2: 14,29
CH4: 0,01386
N2O:
0,0005685

Från Uppsala/Enköping till
Vattenfall i Boländerna

3,6

Sopbil

376,808

CO2: 0,1695
CH4:
0,0001644
N2O:
0,000006867

Summa sträcka

1235,6

Vikt produkt + förpackning [kg]

10,1

(SCA
2015b)

Avfallshantering
Vid förbränning av produkt samt förpackning antas det totala utsläppet vara kolneutralt
eftersom både torkpappret och kartongen baseras på biobränslen (SCA 2015a).
Tabell 5: Utsläpp vid förbränning av produktmaterial samt förpackningsmaterial.
Data

Kommentarer

Förbränning av produktmaterial
[kg CO2/kg material]

0

(SCA 2015a)

Förbränning av förpackningsmaterial
[kg CO2/kg material]

0

(SCA 2015a)

Värmevärde produktmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Värmevärde förpackningsmaterial [MJ/kg]

20

(Boverket 2008)

Ekonomi
Tabell 6: Data för kostnadsberäkningar för årsförbrukning samt förbränning.
Styckpris [kr]

20,35 (Varuförsörjningen 2016)

Årsförbrukning [st]

224 rullar (motsvarar 108075 tvättlappar) + 37 kartonger
(Landstinget i Uppsala Län 2016) Beräkningar i bilaga

Förbränningskostnad
[kr/kg]

0,595 (Widenmo, L. 2016a)

Förbränningsmängd
[kg/år]

376,808 (Beräkning i bilaga)
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1 Generella beräkningar, omvandlingar och värden
iii
1.1 Omvandling till eCO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1.2 Kemitermomekanisk massa - CTMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1.3 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
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10.1 Styckepris . . . . . . . . . . .
10.2 Förbränningsmängd . . . . . .
10.3 Förbränningskostnad . . . . .
10.4 Total kostnad årsförbrukning
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1

Generella beräkningar, omvandlingar och värden

1.1

Omvandling till eCO2

För
omvandlingar
av
växthusgasernas
utsläpp
till
eCO2
användes
uppvärmningspotentialerna (eng. Global Warming Potential, GWP ) i Tabell 1.
Tabell 1: Uppvärmningspotentialer (GWP) för växthusgaser (Solomon 2007 s. 212).
Växthusgas
CO2
CH4
N2 O

1.2

Uppvärmningspotential (GWP)
1
25
298

Kemitermomekanisk massa - CTMP

För utsläpp av CO2 vid tillverkning av kartong användes ett värde för utsläpp av CO2
per kilogram tillverkad produkt vid SCA:s pappersbruk i Östrand. Utsläppet av CO2
vid Östrand är 13,5 kton/år och den årliga produktionen är 524 kton pappersmassa av
nyfiber (SCA 2015a).
Utsläpp av CO2 per kilogram tillverkad pappersmassa beräknades genom att dividera det totala utsläppet av CO2 med den totala produktionsmängden för ett år.
13, 6 · 106
= 0, 02576 kg CO2 /kg
524 · 106

1.3

(1)

Avfallshantering

För att beräkna avfallets utsläpp av CO2 uttryckt i kg eCO2 per år vid förbränning av
plast användes Ekvation 2 nedan.
kg eCO2
(2)
år
Där mavf all är massan för avfall tillverkat av mjukplast och 2 är en beräkningskonstant
(Karlsson 2016).
mavf all · 2 = utsläpp

För att beräkna avfallets utsläpp av N2 O och CH4 i kg eCO2 per år vid förbränning
användes Ekvation 3 nedan.
kg eCO2
(3)
år
Där energi är den årliga energin som producerats uttryckt i kWh och 0, 0039 är en
beräkningsfaktor (Karlsson 2016).
energi · 0, 0039 = utsläpp

För att ta fram den årliga energin som producerats användes Ekvation 4 nedan.
mavf all · v · 0, 2778 = energi

iii

(4)

där mavf all är avfallets årliga massa uttryckt i kg, v är värmevärdet för det specifika
materialet uttryckt i MJ/kg, 0, 2778 är en beräkningskonstant och energi är den årliga
energin som producerats uttryckt i kWh.

Operationsset
2

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för årsförbrukning för produkterna och
dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på att årsförbrukningen för operationssetten antogs vara densamma. Antalet togs fram genom att summera årsförbrukning operationsset i
viskos och årsförbrukning operationsset i PLA, vilket gav 1702 stycken (Landstinget i
Uppsala län 2016). I vidare beräkningar med årsförbrukningen av operationsset avrundades antalet till 1700 stycken för att underlätta beräkningarna. Ingen årsförbrukning
för operationsset i PP togs med i beräkningarna då LUL inte har någon upphandling för
de idag.

2.1

Produkt

Det antogs att massan av ett operationsset var densamma för samtliga set, vilket var
3,28 kg (Widenmo 2016a). Massan av en årsförbrukning operationsset beräknades enligt
Ekvation 5 nedan.
1700 · 3, 28 = 5576 kg

2.2

(5)

Förpackning

Samtliga operationsset antogs vara förpackade på samma sätt i tre stycken
förpackningssteg. De tre förpackningarna är produktförpackning, avdelningsförpackning
samt transportförpackning (Evercare 2015).
2.2.1

Produktförpackning

För varje operationsset krävs en omslutande produktförpackning (Evercare 2015). Antal produktförpackningar som antogs åtgå under ett år är därför lika många som
årsförbrukningen operationsset. Massan för en produktförpackning är 0,12 kg (Evercare
2015). Den totala massan för en årsförbrukning produktförpackningar beräknades enligt
Ekvation 6.
1700 · 0, 12 = 204 kg

iv

(6)

2.2.2

Avdelningsförpackning

En avdelningsförpackning innehåller fem stycken produktförpackningar (Evercare 2015).
För beräkning av antalet använda avdelningsförpackningar under ett år dividerades
därför årsförbrukningen produktförpackningar med fem. Antalet avdelningsförpackningar
beräknades enligt Ekvation 7.
1700
= 340 st
(7)
5
En avdelningsförpackning antogs ha en massa av 0,6 kg. Den totala massan för
årsförbrukningen avdelningsförpackningar beräknades enligt Ekvation 8.
340 · 0, 6 = 204 kg
2.2.3

(8)

Transportförpackning

Varje transportförpackning innehåller två stycken avdelningsförpackningar (Evercare
2015). För att beräkna årsförbrukningen transportförpackningar dividerades därför
årsförbrukningen avdelningsförpackningar med två.
340
= 170 st
(9)
2
En transportförpackning antogs ha massan 1,0 kg. Den totala massan av årsförbrukningen
transportförpackningar beräknades således enligt Ekvation 10.
170 · 1, 0 = 170 kg

3
3.1

(10)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Operationsset PLA

Operationssettet består till av 62 % växtbaserat material (3M 2016b), vilket antogs vara
PLA. Nonwowenlagret i produkten består till 95 % av växtbaserat material och utgör 65 %
av produkten(3M 2016b). 3 % av nonwowenlagret var därför av okänt innehåll.Resterande
35 % av produkten antogs vara tillverkad av PE. Tabell 2 visar data för utsläpp av
växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i produkten.
Tabell 2: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PLA.
Material [1 kg]
Polylaktid
Polyeten LD
Okänt innehåll

CO2 [kg]
0,113
1,4839
-

CH4 [g]
2,1·10−2
14,006
-

N2 O [g]
3,707·10−1
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
62
35
3

Källa
(Vink, Davies, Kolstad 2010; 3M 2016b)
(Hischier 2011b)
Data saknas

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 2 samt Ekvation 5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialen i produkten. I Ekvation 11 respektive Ekvation 12 redovisas
beräkning för totalt utsläpp växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd
PLA respektive PE som ingår i produkten.
v

(0, 113 · 1 + 2, 1 · 10−5 · 25 + 3, 707 · 10−4 · 298) · 5576 · 0, 62 = 774, 4

kg eCO2
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 35 = 3579, 3

(11)

kg eCO2
(12)
år

Den totala utsläppsmängden för produkten uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två mängderna från Ekvation 11 och Ekvation 12.
774 + 3579 = 4353, 7

3.2

kg eCO2
år

(13)

Operationsset PP

Tabell 3 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Andelen papper i produkten var 2 % och valdes att försummas i beräkningarna.
8 % av produkten var av okänt innehåll.
Tabell 3: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset PP.
Material [1 kg]
Polypropen
Polyeten LD
Papper
Okänt innehåll

CO2 [kg]
1,6632
1,4839
-

CH4 [g]
11,783
14,006
-

N2 O [g]
4,8233·10−10
3,7156 · 10−10
-

Andel av produkt [%]
75
15
2
8

Källa
(Hischier 2011c; Widenmo 2016a)
(Hischier 2011b; Widenmo 2016a)
Försummas
Data saknas

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 3 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 14 respektive Ekvation 15 redovisas beräkningar för totalt utsläpp växthusgaser
uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd PP respektive PE som ingår i produkten.
(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 75 = 8187, 4

kg eCO2
(14)
år

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 15 = 1534, 0

kg eCO2
(15)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de två
mängderna från Ekvation 14 och Ekvation 15.
8187 + 1534 = 9721, 4

vi

kg eCO2
år

(16)

3.3

Operationsset viskos

Tabell 4 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika materialen i
produkten. Produkten antogs bestå till lika stor del av viskos, PE och PP.
Tabell 4: Utsläppsdata för tillverkning av material i operationsset viskos.
Material [1 kg]
Viskos
Polyeten LD
Polypropen

CO2 [kg]
0,3351
1,4839
1,6632

CH4 [g]
14,006
11,783

N2 O [g]
1,4214
3,7156 · 10−10
4,8233 · 10−10

Andel av produkt [%]
33
33
33

Källa
(Jewell 2012)
(Hischier 2011b)
(Hischier 2011c)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 4 samt massan för årsförbrukning operationsset i Ekvation
5 beräknades det årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialen i produkten. I
Ekvation 17, Ekvation 18 respektive Ekvation 19 redovisas beräkningar för totalt utsläpp
växthusgaser uttryckt i eCO2 vid tillverkning av den mängd viskos, PE respektive PP
som ingår i produkten.
(0, 3351 · 1 + 1, 4214 · 10−3 · 298) · 5576 · 0, 33 = 1410, 1

kg eCO2
år

(17)

(1, 4839 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 3, 7156 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3408, 9

kg eCO2
(18)
år

(1, 6632 · 1 + 1, 1783 · 10−2 · 25 + 4, 8233 · 10−13 · 298) · 5576 · 0, 33 = 3638, 9

kg eCO2
(19)
år

Den totala utsläppsmängden uttryckt i eCO2 beräknades genom att summera de tre
mängderna från Ekvation 17, Ekvation 18 och Ekvation 19
1410, 1 + 3408, 9 + 3638, 9 = 8457, 9

3.4

kg eCO2
år

(20)

Förpackningar till operationsset

I Tabell 5 redovisas utsläppsmängder av växthusgaser vid tillverkning av de tre olika
förpackningarna för operationssetten. Dessa antogs bestå till 100 % av PE samt CTMP.
Tabell 5: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningarna.
Förpackning
Produktförpackning
Avdelningsförpackning
Transportförpackning

Material [1 kg]
Polyeten HD
CTMP
CTMP

CO2 [kg]
1,556
0,02576
0,02576

CH4 [g]
14,1
-

N2 O [g]
7,91·10−10
-

Andel av förpackning [%]
100
100
100

Källa
(Hischier, 2011b)
Ekvation 1
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 5, Tabell 1, Ekvation 6, Ekvation 8 respektive Ekvation
10 beräknades de årliga utsläppen i eCO2 för tillverkning av materialet i produktförpackningen, avdelningsförpackningen samt transportförpackningen.
(1, 556 · 1 + 1, 4006 · 10−2 · 25 + 7, 91 · 10−13 · 298) · 204 · 1 = 389, 3
vii

kg eCO2
år

(21)

0, 02576 · 204 = 5, 3

kg eCO2
år

(22)

kg eCO2
(23)
år
Den totala utsläppsmängden för förpackningarna uttryckt i eCO2 beräknades genom att
summera mängderna från Ekvation 21, Ekvation 22 och Ekvation 23
0, 02576 · 170 = 4, 4

389 + 5, 26 + 4, 38 = 399, 0

4

kg eCO2
år

(24)

Beräkning av utsläpp vid transport

4.1

Beräkning av lastvikt

För att beräkna den totala lastvikten summerades vikterna för årsförbrukningen operationsset, produktförpackningar, avdelningsförpackningar och transportförpackningar från
Ekvation 5, Ekvation 6, Ekvation 8 och Ekvation 10.
5576 + 204 + 204 + 170 = 6154 kg

4.2

(25)

Operationsset PLA

I Tabell 6 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PLA.
Tabell 6: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering med
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckor beräknades med Google Maps och utsläpp med
NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp av
Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 2.
Sträcka
PLA
Nebraska-New York

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

2019

3457

555,9

539,2

22,12

(Google 2016e)

New York-Göteborg
Göteborg-Västervik

6341
317

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

3457
3457

364,1
87,28

325,9
84,66

17,93
3,473

(Google 2016g)

PE
Texas-Göteborg
Göteborg-Västervik

9480
317

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1952
1952

307,3
49,27

275,1
47,79

15,13
1,961

(Google 2016g)

Färdigt operationsset
Västervik-Återförsäljare

334

6154

163,7

158,8

6,515

(Google 2016a)

Återförsäljare-Uppsala

476

6154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

19 387,6

1827

1721

79,06

viii

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläpp i Tabell 6 beräknades det totala utsläppet i eCO2
enligt Ekvation 26 nedan.
1827 · 1 + 1721 · 10−3 · 25 + 79, 06 · 10−3 · 298 = 1893, 1

4.3

kg eCO2
år

(26)

Operationsset PP

I Tabell 7 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
PP.
Tabell 7: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp
av Ekvation 25.
Sträcka
Färdig operationsset
Shanghai-Göteborg
Göteborg-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

20 816
30,9

6154
6154

2811
15,15

2517
14,69

138,4
0,6027

(Google 2016h)

Återförsäljare-Uppsala

476

6154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6154

41,14

39,90

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

21 424,6

3125

2822

150,9

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 7 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 27 nedan.
3125 · 1 + 2822 · 10−3 · 25 + 150, 9 · 10−3 · 298 = 3240, 7

ix

kg eCO2
år

(27)

4.4

Operationsset viskos

I Tabell 8 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning operationsset i
viskos.
Tabell 8: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp från samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0 samt med Portworld. De olika lastvikterna beräknades med hjälp
av Ekvation 25, Ekvation 5 samt Tabell 4.
Sträcka
Viskos
Hangzhou-Shanghai

km

Fordon

Lastvikt [kg]

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

177

1859

26,20

25,41

1,043

(Google 2016k)

Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1859
1859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,96

(Google 2016j)

PE-film
Freeport-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

9635
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1859
1859

297,4
124,6

266,3
120,9

14,64
4,960

(Google 2016j)

PP
Shanghai-Hamburg
Hamburg-Rohrdorf

20 468
842

Båt
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

1859
1859

834,9
124,6

747,4
120,9

41,11
4,960

(Google 2016j)

Färdig operationsset
Rohrdorf-Rostock

852

6154

417,5

404,9

16,61

(Google 2016n)

Rostock-Gedser
Gedser-Återförsäljare

48,9
435

6154
6154

4,568
213,0

4,084
0,2066

0,2155
8,275

(Google 2016n)
(Google 2016n)

Återförsäljare-Uppsala

476

6154

233,3

226,3

9,284

(Google 2016m)

Uppsala-Enköping

50,1

6154

24,56

23,82

0,9772

(Google 2016c)

Enköping-Uppsala

53,5

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Färja
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

6154

41,14

39

0,006867

(Google 2016f)

Totalt

55 188,7

3301

3054

150,0

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 8 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 28 nedan.
3301 · 1 + 3054 · 10−3 · 25 + 150, 0 · 10−3 · 298 = 3422, 3

x

kg eCO2
år

(28)

5

Beräkning av avfallshantering

Det antogs att den totala massan från produkterna samt förpackningarna förbränns efter
förbrukning. Nedan presenteras beräkningar för det totala avfallets massa, den producerade energimängden vid förbränning och utsläpp av växthusgaser vid förbränning av
produkterna och förpackningarna.

5.1

Förpackningar

Nedan följer beräkningar för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av de olika materialen i förpackningarna.
5.1.1

Produktförpackning

Produktförpackningen består av mjukplast vilket innebär att vid förbränning avges CO2 ,
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för mjukplast är 35 MJ/kg och massan för årsförbrukning
produktförpackning är 204 kg enligt Ekvation 6 (Boverket 2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 2 samt
Ekvation 6.
kg eCO2
(29)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av mjukplast under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 6 samt värmevärdet för mjukplast.
204 · 2 = 408

204 · 35 · 0, 2778 = 1983, 492 kWh/år

(30)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
30.
kg eCO2
(31)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning produktförpackningar
beräknades genom att summera värden från Ekvation 29 samt Ekvation 31.
1983, 492 · 0, 0039 = 7, 7

408 + 7, 7 = 415, 7
5.1.2

kg eCO2
år

(32)

Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackningen består av kartong vilket innebär att vid förbränning avges
CH4 samt N2 O. Värmevärdet för kartong är 20 MJ/kg och massan för årsförbrukning
avdelningsförpackning är 204 kg enligt Ekvation 8 (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av avdelningsförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 8 samt värmevärdet för kartong.
204 · 20 · 0, 2778 = 1133, 424 kWh/år

xi

(33)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
33.
1133, 424 · 0, 0039 = 4, 4
5.1.3

kg eCO2
år

(34)

Transportförpackning

Även transportförpackningen består av kartong vilket innebär utsläpp av samma
växthusgaser och samma värmevärde som för produktförpackningarna.
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av transportförpackningar under
ett år beräknades enligt Ekvation 4, Ekvation 10 samt värmevärdet för kartong.
170 · 20 · 0, 2778 = 944, 52 kWh/år

(35)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 beräknades enligt Ekvation 3 samt Ekvation
35.
kg eCO2
(36)
år
Det totala utsläppet vid förbränning av samtliga förpackningar beräknades genom att
summera värden från Ekvation 32, Ekvation 34 samt Ekvation 36.
944, 52 · 0, 0039 = 3, 7

415, 7 + 4, 4 + 3, 7 = 423, 8

5.2

kg eCO2
år

(37)

Operationsset PLA

Produkten består av PLA och PE. Vid förbränning av PLA avges CH4 samt N2 O och
vid förbränning av PE avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för PLA antogs vara 20
MJ/kg och värmevärdet för PE är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PLA under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PLA i produkten samt värmevärdet för
PLA.
5576 · 20 · 0, 2778 · 0, 62 = 19207, 7587 kWh/år

(38)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PLA beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 38.
kg eCO2
(39)
år
Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE i produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE i produkten.
19207, 7587 · 0, 0039 = 74, 9

5576 · 0, 35 · 2 = 3903, 2

xii

kg eCO2
år

(40)

Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE under ett år beräknades enligt
Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE i produkten samt värmevärdet för PE.
5576 · 35 · 0, 2778 · 0, 35 = 18975, 4068 kWh/år

(41)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE beräknades enligt Ekvation 3 samt
Ekvation 41.
kg eCO2
(42)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 39, Ekvation 40 samt Ekvation 42.
18975, 4068 · 0, 0039 = 74, 0

kg eCO2
(43)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 43 samt Ekvation
37.
74, 9 + 3903, 2 + 74, 0 = 4052, 1

4052, 1 + 423, 8 = 4475, 9

5.3

kg eCO2
år

(44)

Operationsset PP

Produkten består av PP samt PE, både PP och PE är mjukplaster vilket leder till
att de har samma värmevärde och samtliga tre växthusgaser avges vid förbränningen.
Beräkningarna utfördes därför för totala mängden av produkten och utsläppen vid
förbränning av de två plasterna beräknas ej separat. Värmevärdet är 35 MJ/kg (Boverket
2008).
Utsläpp av CO2 vid förbränning av produkten uttryckt i eCO2 beräknades enligt
Ekvation 2 samt Ekvation 5.
kg eCO2
(45)
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av produkten under ett år beräknades
enligt Ekvation 4 samt Ekvation 5.
5576 · 2 = 11152

5576 · 35 · 0, 2778 = 54215, 448 kWh/år

(46)

Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av produkten beräknades
enligt Ekvation 3 samt Ekvation 46.
kg eCO2
(47)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 45 samt Ekvation 47.
54215, 448 · 0, 0039 = 211, 4

11152 + 211, 4 = 11363, 4

xiii

kg eCO2
år

(48)

Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 48 samt Ekvation
37.
11363, 4 + 423, 8 = 11787, 2

5.4

kg eCO2
år

(49)

Operationsset Viskos

Produkten består av viskos, PE samt PP. Vid förbränning av viskos avges CH4 samt
N2 O och vid förbränning av PE och PP avges CO2 , CH4 samt N2 O. Värmevärdet för
viskos är 20 MJ/kg och värmevärdet för PE och PP är 35 MJ/kg (Boverket 2008).
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av Viskos under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel viskos i produkten samt värmevärdet för
viskos.
1
= 10326, 752 kWh/år
(50)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 vid förbränning av viskos beräknades enligt
Ekvation 3 samt Ekvation 50.
5576 · 20 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(51)
år
Utsläpp vid förbränning av PE och PP beräknades gemensamt för de två plasterna i och
med samma värmevärde samt utsläpp av samtliga tre växthusgaser vid förbränning.
10326, 752 · 0, 0039 = 40, 3

Utsläpp av CO2 vid förbränning av PE och PP produkten uttryckt i eCO2 beräknades
enligt Ekvation 2, Ekvation 5 samt procentandel PE och PP i produkten.
2
kg eCO2
· 2 = 7434, 7
(52)
3
år
Den mängd energi som erhålls vid förbränning av PE och PP under ett år beräknades
enligt Ekvation 4, Ekvation 5, procentandel PE och PP i produkten samt värmevärdet
för mjukplast.
5576 ·

2
= 36143, 6316 kWh/år
(53)
3
Utsläpp av CH4 samt N2 O uttryckt i eCO2 för PE och PP beräknades enligt Ekvation 3
samt Ekvation 53.
5576 · 35 · 0, 2778 ·

kg eCO2
(54)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten beräknades
genom att summera värdena i Ekvation 51, Ekvation 52 samt Ekvation 54.
36143, 6316 · 0, 0039 = 141, 0

40, 3 + 7434, 7 + 141, 0 = 7616

xiv

kg eCO2
år

(55)

Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 för en årsförbrukning av produkten samt
förpackningarna beräknades genom att summera värdena i Ekvation 55 samt Ekvation
37.
7616 + 423, 8 = 8039, 8

5.5

kg eCO2
år

(56)

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 9, Tabell 10
samt Tabell 11 för respektive produkt.
5.5.1

Operationsset PLA

Tabell 9: Summering av beräknad data för operationsset PLA.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.2

eCO2 [kg/år]
4353,7
399,0
1893,1
4475,9
11 121,8

Beräkning
Ekvation 13
Ekvation 23
Ekvation 26
Ekvation 44

Operationsset PP

Tabell 10: Summering av beräknad data för operationsset PP.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

5.5.3

eCO2 [kg/år]
9721,4
399,0
3240,7
11 787,2
25 148,3

Beräkning
Ekvation 16
Ekvation 23
Ekvation 27
Ekvation 49

Operationsset viskos

Tabell 11: Summering av beräknad data för operationsset viskos.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
8457,9
399,0
3422,3
8039,8
20319,0

xv

Beräkning
Ekvation 20
Ekvation 23
Ekvation 28
Ekvation 56

Tvättlappar
6

Beräkning av årsförbrukning

Antalet förbrukade enheter per år samt massan för en årsförbrukning för respektive
produkt och dess förpackning redovisas nedan.
Alla beräkningar baserades på årsförbrukningen av tvättlapparna i skumplast som
var 108 075 st per år (Landstinget i Uppsala län 2016).

6.1
6.1.1

Tork Avtorkningspapper
Produkt

Avtorkningspappret levereras i rulle utan någon uppdelning i ark (SCA 2015b). I och med
detta gjordes en uppskattning för hur mycket papper som motsvarar en tvättlapp i skumplast. Bredden för tvättlappen samt avtorkningspappret var densamma, tvättlappens
tjocklek antogs vara tre gånger så tjock som för pappret. I och med detta valdes den
funktionella enheten för avtorkningspappret till ett pappersark med samma bredd som
tvättlappen i skumplast och en längd som var tre gånger så lång som tvättlappens längd.
Längdskumplast = 0,19 m (Abena AB 2014)
Längdpappersrulle = 275 m (SCA 2015b)
Massapappersrulle = 1,583 kg (SCA 2015b)

Längden för pappersarket beräknades som tre gånger längden för en tvättlapp i
skumplast.
3 · 0, 19 = 0, 57 m

(57)

Den funktionella enheten för produkten bestämdes till massan av ett pappersark. Massan
för pappersarket beräknades genom att dividera massan av en pappersrulle med den
totala längden papper på en pappersrulle och därefter multiplicera detta med längden av
ett pappersark
1, 583
· 0, 57 = 0, 00328113 kg
(58)
275
Utifrån pappersarkets längd beräknades hur många ark som går på en pappersrulle genom
att dividera den totala längden papper på en pappersrulle med längden av ett pappersark
275
= 482 st
0, 57

(59)

Årsförbrukningen pappersrullar beräknades genom att dividera årsförbrukningen
tvättlappar i skumplast med antalet pappersark per pappersrulle.
108075
= 224 st
482

xvi

(60)

Den totala massan för årsförbrukningen beräknades genom att multiplicera massan för
ett pappersark med årsförbrukningen tvättlappar i skumplast.
0, 00328113 · 108075 = 354, 608 kg
6.1.2

(61)

Förpackning

Enligt produktbeskrivningen för Tork Avtorkningspapper förpackas sex stycken pappersrullar i en transportförpackning av kartong (SCA 2015b). Antalet förpackningar per år
beräknades genom att dividera årsförbrukningen pappersrullar från Ekvation 60 med antalet pappersrullar per förpackning.
224
= 37, 3 st
(62)
6
Massan för en transportförpackning beräknades genom att subtrahera bruttovikten
med nettovikten för en transportförpackning. Bruttovikten var 10,1 kg och nettovikten var 9,5 kg (SCA 2015b). Därefter beräknades massan av en årsförbrukning transportförpackningar i Ekvation 64 genom att multiplicera antalet förpackningar från Ekvation 62 med massan av en förpackning från Ekvation 63.

6.1.3

10, 1 − 9, 5 = 0, 6 kg

(63)

37, 3 · 0, 6 = 22, 38 kg

(64)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning avtorkningspapper med tillhörande transportförpackning beräknades genom att summera värdena från Ekvation 61 och Ekvation
64.
354, 608 + 22, 38 = 377, 0 kg

6.2
6.2.1

(65)

Tork Mjuk Tvättlapp
Produkt

En tvättlapp av denna typ antogs motsvara en tvättlapp i skumplast. Årsförbrukning
antogs då vara 108 075 st per år.
Massan av en tvättlapp beräknades genom att dividera nettovikten av en konsumentförpackning som vägde 0,606 kg med innehållet av 135 st tvättlappar per
förpackning (SCA 2015c).
0, 606
= 0, 004489 kg
(66)
135
Massan av en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan av en tvättlapp
från Ekvation 66 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 004489 · 108075 = 485, 1 kg
xvii

(67)

6.2.2

Förpackning

Tvättlappen paketeras i lådor med 135 st tvättlappar i varje låda. Lådorna paketeras sedan med åtta stycken lådor i en transportförpackning. Den totala vikten av förpackningsmaterialet i en en transportförpackning är 1,30 kg (SCA 2015c).
Mängden förpackningsmaterial per tvättlapp beräknades genom att dividera vikten av
förpackningsmaterialet i en transportförpackning med antalet lådor multiplicerat med
antalet tvättlappar i en transportförpackning.
1, 30
= 0, 0012037 kg
(68)
8 · 135
För 108 075 enheter per år beräknades den totala massan för en årsförbrukning
förpackningsmaterial genom att multiplicera mängden förpackningsmaterial per tvättlapp
från Ekvation 68 med årsförbrukningen tvättlappar.
0, 0012037 · 108075 = 130, 1 kg
6.2.3

(69)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 67 och Ekvation 69.
485, 1 + 130, 1 = 615, 2 kg

6.3
6.3.1

(70)

Tvättlapp Skumplast
Produkt

Årsförbrukning är 108 075 enheter per år (Landstinget i Uppsala län 2016). Massan av
en tvättlapp var 0,0020997 kg. Massan för en årsförbrukning beräknades genom att multiplicera massan för en tvättlapp med årsförbrukningen.
0, 0020997 · 108075 = 226, 93 kg
6.3.2

(71)

Förpackning

I en plastförpackning ryms 75 stycken tvättlappar i skumplast och vid transport
paketeras 30 stycken förpackningar i en wellpappkartong (Abena AB 2014). Då
årsförbrukningen var 108075 st tvättlappar beräknades antalet förpackningar genom att
dividera årsförbrukningen tvättlappar med antalet tvättlappar i en förpackning, detta
redovisas i Ekvation 72. Årsförbrukning wellpappkartonger beräknades genom att dividera antalet förpackningar från Ekvation 72 med antalet förpackningar som ryms i en
wellpappkartong, detta redovisas i Ekvation 73.
108075
= 1441 st
75

(72)

1441
= 48 st
30

(73)

xviii

Vid uppvägning av en förpackning hade den en massa av 0,00705 kg och en wellpappkartong antogs ha en massa av 0,5 kg. Massan för en årsförbrukning plastförpackningar
beräknades enligt Ekvation 74 och massan av en årsförbrukning wellpappkartonger
beräknades enligt Ekvation 75
1441 · 0, 00705 = 10, 16 kg

(74)

48 · 0, 5 = 24, 00 kg

(75)

Den totala förpackningsvikten beräknades genom att summera massan för förpackningen
och massan för wellpappkartongen
10, 16 + 24 = 34, 16 kg
6.3.3

(76)

Totalt

Den totala massan för en årsförbrukning tvättlappar med tillhörande förpackningar
beräknades genom att summera värdena från Ekvation 71 och Ekvation 76.
226, 93 + 34, 16 = 261, 1 kg

7
7.1

(77)

Beräkning av utsläpp vid materialtillverkning
Tork Avtorkningspapper

Tabell 12 och Tabell 13 visar data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av de olika
materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 12: Utsläppsdata för tillverkning av materialet i Tork Avtorkningspapper. Den
återvunna pappersmassan ansågs inte bidra till utsläpp då den inte tillverkats specifikt
för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen pappersmassa

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
50
50

Källa
(Hischier 2016d; SCA 2015b)
(SCA 2015b)

Tabell 13: Utsläppsdata för tillverkning av materialet som ingår förpackningen.
Material [1 kg]
CTMP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%] Källa
100

Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 12 , Tabell 1 samt Ekvation 61 beräknades de årliga utsläppen i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 78.
(0, 169 · 1 + 6, 8 · 10−6 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 354, 608 · 0, 5 = 30, 4

xix

kg eCO2
år

(78)

Utifrån data i Tabell 13, Tabell 1 samt Ekvation 64 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i förpackningen. Detta presenteras nedan i Ekvation
79.
0, 02576 · 22, 38 = 0, 6

7.2

kg eCO2
år

(79)

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 14 samt Tabell 15 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
de olika materialen i produkten respektive dess förpackning.
Tabell 14: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i Tork Mjuk Tvättlapp.
Tvättlappen antogs bestå av 78 % pappersmassa av nyfiber. Den återvunna viskosen
ansågs inte bidra till några utsläpp då den inte tillverkats specifikt för denna produkt.
Material [1 kg]
Sulfatmassaprocess EFC
Återvunnen viskos

CO2 [kg]
0,169
-

CH4 [g]
0,00687
-

N2 O [g]
0,00784
-

Andel av produkt [%]
78
12

Källa
(Hischier 2016d)
(SCA 2015c)

Tabell 15: Utsläppsdata för tillverkning av material som ingår i förpackningen.
Material [1 kg]
CMTP

CO2 [kg]
0,02576

CH4 [g]
-

N2 O [g]
-

Andel av förpackning [%]
100

Källa
Ekvation 1

Utifrån data i Tabell 14, Tabell 1 samt Ekvation 67 beräknades de årliga utsläppen i eCO2
för tillverkning av materialet i produkten. Dessa presenteras nedan i Ekvation 80.
kg eCO2
(80)
år
Utifrån data i Tabell 15, Tabell 1 samt Ekvation 69 beräknades det årliga utsläppet eCO2
för tillverkning av materialet i förpackningarna. Detta presenteras nedan i Ekvation 81
(0, 169 · 1 + 0, 0068 · 10−3 · 25 + 7, 84 · 10−6 · 298) · 485, 1 · 0, 78 = 64, 9

0, 02576 · 130, 1 = 3, 4

7.3

kg eCO2
år

(81)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 16 samt Tabell 17 redovisas data för utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av
materialet i produkten respektive dess förpackningar.
Tabell 16: Utsläppsdata för tillverkning av det material som skumplast antogs bestå av.
Material [1 kg]
Polyesterskum

CO2 [kg]
2,53

CH4 [g]
5,57

N2 O [g]
0,149

Andel av produkt [%]
100

Källa
(Schindler et al. 2010)

Tabell 17: Utsläppsdata för tillverkning av antaget förpackningsmaterial.
Material [1 kg]
Lågdensitetspolyeten
Wellpapp

CO2 [kg]
1,6743
6,13·10−2

CH4 [g]
16,181
1,99·10−3

N2 O [g]
1,4147·10−7
3,02·10−4

xx

Andel av förpackning [%]
100
100

Källa
(Hischier 2016b)
(Imbeault-Tétreault 2014)

Utifrån data i Tabell 1 och Tabell 16 samt Ekvation 71 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i produkten.
(2, 53 · 1 + 5, 57 · 10−3 · 25 + 0, 149 · 10−3 · 298) · 226, 93 · 1 = 616, 8

kg eCO2
år

(82)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 74 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i plastförpackningen.
(1, 6743 · 1 + 16, 181 · 10−3 · 25 + 1, 4147 · 10−10 · 298) · 10, 16 · 1 = 17, 4

kg eCO2
år

(83)

Utifrån data i Tabell 1, Tabell 17 samt Ekvation 75 beräknades det årliga utsläppet i
eCO2 för tillverkning av materialet i wellpappkartongen.
(6, 13 · 10−2 · 1 + 1, 99 · 10−6 · 25 + 3, 02 · 10−7 · 298) · 10, 16 · 1 = 1, 5

kg eCO2
år

(84)

Den årliga utsläppsmängden eCO2 vid tillverkning av de två förpackningsmaterialen
beräknades genom att summera värdena i Ekvation 83 samt Ekvation 84.
17, 4 + 1, 5 = 18, 9

8

kg eCO2
år

(85)

Beräkning av utsläpp vid transport

Transportsträckorna beräknades med hjälp av Google Maps och utsläppen av
växthusgaser för samtliga sträckor beräknades med hjälp av verktyget NTMCalc Basic
4.0.

8.1

Tork Avtorkningspapper

I Tabell 18 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Avtorkningspapper.
Tabell 18: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 61, Ekvation 65
samt Tabell 12.
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Lilla Edet

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

680

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

188,4

10,20

9,896

0,4060

Google (2016l)

Färdig rulle
Lilla Edet-Återförsäljare

76

376,8

2,281

2,212

0,09076

(Google 2016p)

Återförsäljare-Uppsala

476

376,8

14,29

13,86

0,5685

(Google 2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

376,8

0,1695

0,1644

0,006867

(Google 2016d)

Totalt

1235,6

26,94

26,13

1,072

xxi

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 18 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 enligt Ekvation 86 nedan.
26, 94 · 1 + 26, 13 · 10−3 · 25 + 1, 072 · 10−3 · 298 = 27, 9

8.2

kg eCO2
år

(86)

Tork Mjuk Tvättlapp

I Tabell 19 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning Tork Mjuk
Tvättlapp.
Tabell 19: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten beräknades med hjälp av Ekvation 67, Ekvation 70
och Tabell 14
Sträcka
Pappersmassa
Östrand-Mölnlycke

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

742

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)

404,6

23,91

23,19

0,283

Google (2016q)

Färdig tvättlapp
Mölnlycke-Återförsäljare

31

648,8

1,602

1,554

0,06375

Google (2016o)

Återförsäljare-Uppsala

476

648,8

24,6

23,19

0,9788

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

648,8

0,2918

0,283

0,01182

Google (2016d)

Totalt

1252,6

50,40

48,89

2,006

Med hjälp av Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 19 beräknades det totala utsläppet i
eCO2 ut enligt Ekvation 87 nedan.
50, 40 · 1 + 48, 89 · 10−3 · 25 + 2, 007 · 10−3 · 298 = 52, 2

8.3

kg eCO2
år

(87)

Tvättlapp Skumplast

I Tabell 20 redovisas data för utsläpp vid transport av en årsförbrukning tvättlappar i
skumplast.
Tabell 20: Data över transportsträckor från materialtillverkning till avfallshantering samt
utsläpp för samtliga sträckor. Sträckorna beräknades med Google Maps och utsläppen
med NTMCalc Basic 4.0. Lastvikten som användes var densamma som i Ekvation 77.
Sträcka
Färdig tvättlapp
Produktfabrik-Återförsäljare

km

Fordon

Lastvikt

CO2 [kg]

CH4 [g]

N2 O [g]

Källa

565

237,1

13,48

13,07

0,5363

Google (2016b)

Återförsäljare-Uppsala

31

237,1

11,35

11,01

0,4518

Google (2016m)

Inom Uppsala

3,6

Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Tung lastbil med
släp (28-34 ton)
Avfallsfordon
(14-20 ton)

237,1

0,1347

0,1307

0,005458

Google (2016d)

Totalt

1 044,6

24,96

24,21

0,9936

xxii

Genom värden i Tabell 1 och totalutsläppen i Tabell 20 beräknades det totala utsläppet
i eCO2 enligt Ekvation 88 nedan.
24, 96 · 1 + 24, 21 · 10−3 · 25 + 0, 9936 · 10−3 · 298 = 25, 9

9

kg eCO2
år

(88)

Beräkning av avfallshantering

Nedan presenteras beräkningar för avfallets massa, den producerade mängden energi vid
förbränning och utsläpp för respektive produkt vid förbränning.

9.1

Tork Avtorkningspapper

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som Ekvation 65.
Utsläppen antogs bara komma från N2 O och CH4 då alla material antogs vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
377, 0 · 20 · 0, 2778 = 2095 kWh

(89)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
2095 · 0, 0039 = 8, 2

9.2

kg eCO2
år

(90)

Tork Mjuk Tvättlapp

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 70.
Utsläppen antogs endast komma från N2 O och CH4 då alla material anses vara CO2 neutrala. Utsläppen beräknades med hjälp av den producerade energin vid förbränning
enligt Ekvation 4. Materialets värmevärde är 20 MJ/kg (Boverket 2008).
615, 2 · 20 · 0, 2778 = 3418 kWh

(91)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
3418 · 0, 0039 = 13, 3

xxiii

kg eCO2
år

(92)

9.3

Tvättlapp Skumplast

Det antogs att all massa från produkten och dess förpackning förbränns när den är
förbrukad. Den årliga avfallsmassan är då densamma som i Ekvation 77.
Vid förbränning är utsläppen olika för mjukplast och wellpappkartong, i och med detta är
det intressant att veta den totala massan för mjukplasten som finns både i tvättlapparna
och i plastförpackningen. Den totala massan beräknades genom summering av värdena
från Ekvation 71 och Ekvation 74
226, 93 + 10, 16 = 237, 1 kg

(93)

Utsläppen av CO2 vid förbränningen av plastavfallet beräknades med Ekvation 2.
kg eCO2
(94)
år
Utsläpp av N2 O och CH4 beräknades med hjälp av den summerade producerade energin
vid förbränning enligt Ekvation 4. Värmevärde för wellpapp är 20 MJ/kg och 35 MJ/kg
för mjukplast (tvättlapp och förpackning) (Boverket 2008).
237, 1 · 2 = 474, 2

(237, 1 · 35 + 24, 00 · 20) · 0, 2778 = 2439 kWh

(95)

Ekvation 3 gav i sin tur utsläppen av N2 O och CH4 uttryckta i eCO2
kg eCO2
(96)
år
Det totala utsläppet uttryckt i eCO2 från avfallshanteringen resulterade i en summering
av Ekvation 94 och Ekvation 96.
2439 · 0, 0039 = 9, 5

474, 2 + 9, 5 = 483, 7

xxiv

kg eCO2
år

(97)

9.4

Summering av utsläpp

Nedan presenteras den summerade datan från ovanstående rubriker i Tabell 21, Tabell 22
samt Tabell 23 för respektive produkt.
9.4.1

Tork Avtorkningspapper

Tabell 21: Summering av beräknad data för Tork Avtorkningspapper.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.2

eCO2 [kg/år]
30,4
0,6
27,9
8,2
67,1

Beräkning
Ekvation 78
Ekvation 79
Ekvation 86
Ekvation 90

Tork Mjuk Tvättlapp

Tabell 22: Summering av beräknad data för Tork Mjuk Tvättlapp.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

9.4.3

eCO2 [kg/år]
64,9
3,4
52,2
13,3
133,8

Beräkning
Ekvation 80
Ekvation 81
Ekvation 87
Ekvation 92

Tvättlapp Skumplast

Tabell 23: Summering av beräknad data för Tvättlapp Skumplast.
Process
Tillverkning av material
Tillverkning av förpackning
Transport
Avfallshantering
Totalt

eCO2 [kg/år]
616,8
18,9
25,9
483,7
1145,3

xxv

Beräkning
Ekvation 82
Ekvation 85
Ekvation 88
Ekvation 97

10

Kostnadsberäkningar

I detta avsnitt redovias de beräkningar som KAPITEL?? Ekonomiska aspekter i huvudrapporten baseras på.

10.1

Styckepris

Styckepriset är beräknat utifrån inköpspriset per rulle/transportförpackning och antal
förbrukningsenheter per rulle/transportförpackning. Data för dessa parametrar hämtades
från Varuförsörjningen (2016a-e) samt Widenmo (2016b).
Inköpspris
= Styckepris kr
Förbrukningsenheter

10.2

(98)

Förbränningsmängd

Förbränningsmängden beräknades genom att multiplicera vikten av en förbrukningsenhet
dvs. en tvättlapp eller ett operationsset, med antalet förbrukningsenheter som åtgår under
ett år. Vikten av förukningsenheterna för operationssetten är erhållna från Widenmo
(2016). För Tork Avtorkningspapper beräknades massan för den funktionella enheten i
Ekvation 58 och för Tork Mjuk Tvättlapp beräknades massan för en tvättlapp i Ekvation
66. Vikten för tvättlappen i skumplast erhölls ej av leverantören och har därför vägts upp.
Data för årsförbrukning av förbrukningsenheter är hämtade från Landstinget i Uppsala
län (2016).
Förbrukningsenhet · Årsförbrukning förbrukningsenheter = Förbränningsmängd kg (99)

10.3

Förbränningskostnad

Förbränningskostnaden beräknades utifrån förbränningskostnaden per kilogram och
förbränningsmängden under ett år. Data för förbränningskostnaden erhölls från Erik
Sköldstam på LUL (2016).
Förbränningskostnad · Förbränningsmängd = Förbränningskostnad kr

10.4

(100)

Total kostnad årsförbrukning

Den totala kostnaden för årsförbrukningen beräknades genom att addera
förbränningskostnaden och styckepriset och därefter multiplicera detta med
årsförbrukningen förbrukningsenheter.

Förbränningskostnad+(Styckepris·Årsförbrukning förbrukningsenheter) = Totalkostnad kr/år
(101)
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Widenmo, L., Miljöstrateg (2016b). Landstinget i Uppsala län, Telefonsamtal

xxxii

